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1. Загальні положення. 
1.1. Відповідно до законодавства України, Статуту, кредитна спілка надає наступні види 

фінансових послуг: 
1) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення: 
2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. 

1.2.При наданні фінансових послуг кредитна спілка здійснює передбачені законодавством 
процедури щодо фінансового моніторингу по виявленню фінансових операцій, які підлягають 
фінансовому моніторингу та інших фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з 
легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих незаконним шляхом чи спрямованих на 
фінансування тероризму. 

1.3.Кредитна спілка надає фінансові послуги зазначені у п. 1.1. цього Положення, у 
відповідності до вимог чинного законодавства України. 

1.4.Кредитна спілка здійснює надання фінансових послуг, зазначених у п. 1.1. цього 
Положення, на підставі відповідних договорів. 

Зміст договору про надання кредитною спілкою фінансових послуг повинен відповідати 
предмету цього договору. 

1.5. Договори про надання фінансових послуг підлягають зберіганню протягом 5 (п'яти) 
років з дня закінчення його строку. 

2. Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, в тому 
числі через відокремлені підрозділи. 

2.1. Загальні питання здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів 
кредитної спілки иа депозитні рахунки. 
2.1.1. Кредитна спілка залучає наступні види внесків (вкладів) членів кредитної спілки на 
депозитні рахунки: 
• внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на вимогу; 
• строкові внески (вклади) члена кредитної спілки. 
2.1.2. Строковий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі 
строковий внесок (вклад)- грошові кошти, внесені до кредитної спілки її членом на договірних 
умовах, на визначений строк та під процент із зобов'язанням їх повернення зі спливом 
встановленого договором строку. 
2.1.3. Внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу (далі - Внесок 
(вклад) на вимогу) - грошові кошти, внесені до кредитної спілки її членом на договірних 
умовах, на визначений строк та під процент із зобов'язанням їх повернення на першу вимогу 
та/або з правом отримання частини вкладу протягом дії договору. 
2.1.4. Строковий Внесок (вклад) та Внесок (вклад) на вимогу (далі разом у тексті - внески 
(вклади), а також нарахована на такий внесок (вклад) плата (проценти) є власністю члена 
кредитної спілки та належить до її зобов'язань. 
2.1.5. Внески (вклади), а також нарахована на такі внески (вклади) плата (проценти) 
обліковуються окремо. 
2.1.6. Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому внески (вклади), а також 
нараховану на такі внески плату (проценти) в порядку та строки, які визначені укладеними з 
членом кредитної спілки договорами. 
2.1.7. Кредитна спілка оприлюднює умови укладення договорів про залучення внесків (вкладів) 
членів кредитної спілки на депозитні рахунки шляхом розміщення витягів з положень про 



фінансове управління та про фінансові послуги в загальнодоступному для членів кредитних 
спілок місці в установі кредитної спілки. 

2.1.8. Кредитна спілка веде облік укладених договорів про залучення внесків (вкладів) з 
дотриманням вимог встановлених правилами здійснення депозитних операцій для кредитних 
спілок, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України ЗО грудня 2011 року N 821 (дачі - Правила здійснення депозитних операцій), з 
урахуванням внесених змін. 

2.2. Умови залучення внесків (вкладів). 

2.2.1. Кредитна спілка може залучати внески (вклади) із застосуванням наступних умов: 
За строками внесення внесків (вкладів) згідно таких видів1 : 
1) внески (вклади) за строком внесення від 1 дня до 2 місяців (включно); 
2) внески (вклади) за строком внесення більше 2 місяців до 5 місяців (включно); 
3) внески (вклади) за строком внесення більше 5 місяців до 8 місяців (включно); 
4) внески (вклади) за строком внесення більше 8 місяців до 11 місяців (включно); 
5) внески (вклади) за строком внесення більше 11 місяців до 1 7 місяців(включно); 
6) внески (вклади) за строком внесення більше 1 7місяців до 23 місяців (включно); 
7) внески (вклади) за строком внесення більше 23місяців до 36 місяців(включно). 
8) внески (вклади) за строком внесення більше 36 місяців до 216 місяців(включно). 
(Строк внесення внесків (вкладів) - строк, на який член кредитної спілки вносить грошові 

кошти (внесок(вклад) у відповідності до укладених договорів про залучення внесків 
(вкладів), та по завершенні якого внесок (вклад) підлягає до повернення члену спілки. 

За способом виплати процентів: 
1) з виплатою процентів щомісяця; 
2) з виплатою процентів в кінці дії договору. 
За режимом поповнення суми внеску (вкладу) протягом дії договору: 
1) без права поповнення суми внеску (вкладу); 
2) з правом поповнення суми внеску (вкладу). 
За режимом зняття частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору без розірвання 

договору: 
1) без права зняття частини суми внеску (вкладу); 
2) з правом зняття частини суми внеску (вкладу). 
Щодо можливості застосування в договорах про залучення внесків (вкладів) змінних процентів: 

1) Якщо Вкладник не вимагає повернення суми Внеску у зв'язку із закінченням строку, 
встановленого договором про залучення внеску (вкладу), то: договір про залучення внеску 
(вкладу) вважається припиненим з дати вказаної у договорі; внесок (вклад), знаходиться у 
Спілці до звернення вкладника за отриманням внеску (вкладу), при цьому Спілка не здійснює 
нарахування процентів за такий період. 

2) Встановлений договором розмір процентів на строковий внесок (вклад), та 
встановлений договором розмір процентів який виплачується не може бути односторонньо 
зменшений Спілкою, якщо інше не встановлено законом. 

3) Якщо відповідно до договору про залучення внеску (вкладу), внесок (вклад) 
повертається члену кредитної спілки до закінчення строку або до настання інших обставин, 
визначених договором, проценти за таким внеском (вкладом) виплачуються в розмірі, які 
визначені відповідним договором для таких випадків, з дотриманням вимог законодавства. 

4) Всі зміни до договорів про залучення внесків (вкладів), в тому числі і щодо процентної 
ставки, вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюються шляхом підписання сторонами 
додаткових договорів . 

Зміни до договору про залучення внеску (вкладу) вступають в дію з дня підписання 
додаткового договору. 

Спілка самостійно визначає розмір процентів (плати), які нараховуються на внески 
(вклади) членів Спілки. Визначення розміру процентної ставки, яка нараховується для окремих 

1 Даний пункт поширюється на стройові внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки > 



видів внесків (вкладів) на депозитні рахунки зазначені в цьому Положенні, відбувається з 
урахуванням особливостей, встановлених в цьому Положенні, га за наступними критеріями 
с т р о к у дії договору, способу виплати процентів, режиму поповнення (довнесення) та зняття 
частини внеску, виходячи з потреб членства, ринкових тенденцій та попереднього досвіду 
залучення внесків (вкладів) членів Спілки на депозитні рахунки за умови, що обсяги 
процентних витрат залишатимуться на рівні, який забезпечує беззбиткову діяльність Спілки. 
Розмір плати (процентів) затверджується рішенням спостережної ради Спілки. 

2.2.2. Мінімальний та максимальний строк дії договорів за окремими видами строкових внесків 
(вкладів). 

Для договорів про залучення строкових внесків (вкладів) встановлюються наступні мінімальні 
та максимальні строки дії договорів: 
1) внески (вклади) за строком внесення від 1 дня до 2 місяців (включно) 
Строк дії договору про залучення внеску (вкладу): - мінімальний 1 день; максимальний 2 місяці. 
2) внески (вклади) за строком внесення більше 2 місяців до 5 місяців (включно) 
Строк дії договору про залучення внеску (вкладу): - мінімальний 2 місяці 
максимальний 5 місяців. 
3) внески (вклади) за строком внесення більше 5 місяців до 8 місяців (включно) 
Строк дії договору про залучення внеску (вкладу): - мінімальний 5 місяців 
максимальний 8 місяців. 
4) внески (вклади) за строком внесення більше 8 місяців до 1 1 місяців (включно) 
Строк дії договору про залучення внеску (вкладу): - мінімальний 8 місяців 
максимальний 11 місяців. 
5) внески (вклади) за строком внесення більше 1 1 місяців до 1 7 місяців(включно) 
Строк дії договору про залучення внеску (вкладу): - мінімальний 1 1 місяців 
максимальний 17 місяців. 
6) внески (вклади) за строком внесення більше 17місяців до 23 місяців (включно) 
Строк дії договору про залучення внеску (вкладу): - мінімальний 17 місяців 
максимальний 23 місяці. 
7) внески (вклади) за строком внесення більше 23місяців до 36 місяців(включно) 
Строк дії договору про залучення внеску (вкладу): - мінімальний 23 місяці 
максимальний 36 місяців. 
8) внески (вклади) за строком внесення більше Збмісяців до 216 місяців(включно) 
Строк дії договору про залучення внеску (вкладу): - мінімальний 36 місяців 
максимальний 216 місяців. 

2.2.3. Мінімальний та максимальний розмір вкладень за окремими видами внесків (вкладів) 

За строковими внесками (вкладами) та внесками (вкладами) на вимогу, за умови, що 
зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків 
від загальних зобов'язань кредитної спілки, мінімальні та максимальні розміри вкладень за 
одним договором становлять: 

мінімальний - 300 (триста) гривень; 
максимальний - 1 000 000 (один мільйон) гривень. 

2.3. Порядок нарахування процентів та залучення внесків (вкладів) 

2.3.1. Порядок залучення внесків (вкладів) 

2.3.1.1. Для розміщення внеску (вкладу) у кредитній спілці член кредитної спілки подає до 
кредитної спілки заяву. Голова правління кредитної спілки, або уповноважені головою 
правління особи, в межах наданих їм головою правління повноважень, розглядають заяву та 
приймають рішення про залучення внеску (вкладу) або відмову в залученні, в строк - 15 
робочих днів з дня надходження заяви до кредитної спілки. 
2.3.1.2. Кредитна спілка забезпечує прийом внесків (вкладів), проведення з цього приводу 
розрахунків, консультацій та надання необхідної інформації протягом часу, визначеного 
внутрішнім розпорядком, затвердженим рішенням спостережної ради креди тної спілки. 
2.3.1.3. Договір про залучення внеску (вкладу) укладається в письмовій формі. Має бути 
підписаний сторонами договору або уповноваженими ними особами. Один примірник договору 

і 1 день; 

і 1 день; 

і 1 день; 

і 1 день; 

і 1 день: 

і 1 день; 

і 1 день: 



про залучення внеску (вкладу) зберігається у кредитній спілці. Другий примірник договору про 
залучення внеску (вкладу) кредитна спілка зобов'язана надати члену кредитної спілки (або 
уповноваженій ним особі), який підписав цей договір. 

2.3.1.4. Примірні договори щодо залучення внесків (вкладів) є додатками до цього Положення. 

2.3.2. Порядок нарахування процентів за внесками (вкладами). 
2.3.2.1. Кредитна спілка нараховує та виплачує вкладникові проценти на суму внеску (вкладу) в 
розмірі, який встановлюється в договорі про залучення внеску (вкладу). 
2.3.2.2. Кредитна спілка здійснює нарахування плати (процентів) на внески (вклади) на підставі 
відповідних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами 
укладеного з членом кредитної спілки договору. Для цілей розрахунку процентів за внесками 
(вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки використовується календарний рік. 
2.3.2.3. Нарахування процентів за договором залучення внеску (вкладу) проводиться за період 
(строк) на який внесено внесок (вклад) відповідно до договору, а у випадку дострокового 
розірвання (припинення) договору з дати внесення внеску (вкладу) до дати дострокового 
розірвання (припинення) договору. Для нарахування процентів враховується день внесення 
вкладником коштів кредитній спілці та не враховується день передбачений договором для 
повернення коштів вкладнику. 
2.3.2.5. Якщо відповідно до договору про залучення внеску (вкладу), внесок (вклад) 
повертається члену кредитної спілки на його вимогу до закінчення строку або до настання 
інших обставин, визначених договором, проценти за таким внеском (вкладом) виплачуються в 
розмірі процентів за внесками (вкладами) на вимогу, якщо договором не встановлений вищий 
процент. 

2.4. Порядок та терміни повернення окремих видів зворотних внесків (вкладів) на вимогу 
члена кредитної спілки. 
2.4.1. Повернення всіх зворотних внесків (вкладів) на вимогу члена кредитної спілки 
здійснюється з дотриманням наступного порядку та термінів. 
2.4.2. Кредитна спілка повертає внески (вклади) та сплачує нараховані проценти у строки, що 
визначені умовами договору про залучення внеску (вкладу) між членом кредитної спілки 
(вкладником) і кредитною спілкою. 

За договором про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на 
депозитний рахунок кредитна спілка зобов'язана видати внесок (вклад) га нараховані проценти 
за цим внеском (вкладом) із сгіливом строку, визначеного у договорі про залучення строкового 
внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. 

Повернення вкладникові строкового внеску (вкладу) члена Спілки на депозитний 
рахунок та нарахованих процентів за цим внеском (вкладом) члена Спілки на депозитний 
рахунок до закінчення строку його дії можливе виключно у випадках, коли це передбачено 
умовами договору про залучення строкового внеску (вкладу) члена Спілки на депозитний 
рахунок, за рішенням суду, а також у разі реорганізації або ліквідації Спілки. 

За договором про залучення внеску (вкладу) члена Спілки на депозитний рахунок на 
вимогу кредитна спілка зобов'язана видати внесок (вклад) або його частину та нараховані 
проценти на першу вимогу вкладника 

У разі отримання кредитною спілкою письмової вимоги члена кредитної спілки про 
повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок або його частини кредитна спілка 
зобов'язана: 

прийняти письмову вимогу шляхом проставлення на ній дати отримання, підпису 
уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи і відбитка печатки 
кредитної спілки (за наявності); 

зареєструвати письмову вимогу члена кредитної спілки згідно з положенням про 
документообіг, затвердженим кредитною спілкою; 

виконати вимогу відповідно до умов договору залучення внеску (вкладу) члена 
кредитної спілки на депозитний рахунок. 

У разі неможливості виконання кредитною спілкою вимоги члена кредитної спілки про 
повернення внеску (вкладу) або його частини кредитна спілка зобов'язана видати вкладникові 
письмове повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням 



причини, дати видачі повідомлення, підпису уповноваженої осоои, прізвища, імені та по 
батькові уповноваженої особи і проставленням відбитка печатки кредитної спілки (за 
наявності). 

3. Надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок власних коштів, а також 
надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, у тому числі через 
відокремлені підрозділи. 
3.1. Загальні питання здійснення діяльності з надання кредитів членам кредитної спілки. 
Кредитом наданим члену кредитної спілки є грошові кошти надані кредитною спілою члену 
кредитної спілки (позичальникові) у готівковій або безготівковій формі під процент, у розмірі та 
на умовах, встановлених кредитним договором з дотриманням вимоги повернення коштів та 
сплати процентів у визначені кредитним договором строки. 
3.2. Умови надання кредитів членам кредитної спілки. 
3.2.1 .Кредитна спілка надає членам кредитної спілки наступні види кредитів 
За строком дії договору: 
1) Від 1 місяця до 120 місяців. 
За цільовим призначенням: 
1) комерційні кредити; 
2) кредити на ведення фермерських господарств; 
3) кредити на ведення особистих селянських господарств; 
4) кредити на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла; 
5) споживчі кредити: навчання; лікування; відпочинок; побутові потреби; газифікація; 
придбання товарів; інші споживчі кредити. 
6) інші потреби. 
За режимами сплати процентів і основної суми кредиту: 
1) кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії договору кредиту; 
2) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії 
договору кредиту; 
3) кредит із кількамісячною відсутністю сплати процентів та/або основної суми кредиту з 
подальшою періодичною сплатою процентів та рівних частин основної суми кредиту: 
4) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми 
кредиту; 
5) кредит з періодичною сплатою процентів та періодичною сплатою не рівних частин основної 
суми; 
6) кредит зі сплатою процентів авансом і періодичною сплатою рівних часток основної суми 
кредиту. 
За порядком надання: 
1)Кредит надається однією сумою; 
2)Кредит надається у формі кредитної лінії. 
Виходячи із зазначених вище критеріїв кредитна спілка надає кредити членам кредитної спілки 
за підвидами, затвердженими рішенням спостережної ради кредитної спілки. 
Кредитна спілка надає кредити за умови наявності забезпечення виконання зобов'язань за 
кредитними договорами. Видами забезпечення можуть бути: застава; порука; гарантія; інші 
види забезпечення, не заборонені законодавством. 
3.2.2. Розмір плати (процентів), яка встановлюється для окремих підвидів кредитів, визначених 
п. 3.2.1. цього Положення, затверджується рішенням спостережної ради кредитної спілки 
виходячи із потреб членства, ринкових тенденцій та попереднього досвіду надання кредитів 
членам кредитної спілки за умови збереження доходності на рівні, що забезпечує беззбиткову 
діяльність кредитної спілки. 

3.3. Порядок надання кредитів членам кредитної спілки по всім видам (підвидам) кредитів, 
в тому числі через відокремлені підрозділи. 

3.3.1.Кредитний договір крім вимог, визначених п.1.4. цього Положення повинен містити 
положення про: 

1) порядок нарахування та сплати процентів (методи нарахування процентів, 
періодичність сплати процентів та форму розрахунку, інше); 
2) інформацію про забезпечення кредиту; 
3) графік повернення основної суми кредиту та погашення процентів за ним; 



4) строк протягом якого кредитна спілка зобов'язана надати кредит позичальнику. 
Примірні кредитні договори затверджуються рішенням спостережної ради кредитної спілки та 
додаються до цього Положення. 
Заява про надання кредиту повинна містити інформацію про особу позичальника, місце 
проживання, місце роботи, інформацію про щомісячні доходи позичальника та членів його 
родини, інформацію щодо кредиту, а саме сума кредиту, термін користуванням кредитом, 
призначення кредиту, інформацію про досвід отримання кредитів в минулому, тощо. 
3.3.2. Договори кредиту та договори якими забезпечується виконання зобов'язань по договорам 
кредиту (договори забезпечення) повинні бути укладені в письмовій формі, відповідно до вимог 
цивільного законодавства України. Недійсність договору забезпечення не тягне за собою 
недійсності основного зобов'язання - кредитного договору. 
3.3.3. Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі 
кредитних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного 
з членом кредитної спілки договору. Нарахування процентів за договорами кредиту 
відбувається за кожний фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня 
після отримання членом кредитної спілки суми кредиту, а припиняється в день остаточного 
розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується 
календарний рік. 
3.3.4. Оцінка кредитоспроможності позичальника включає в себе аналіз: 
- документів, перелік яких, встановлений для отримання кредиту; 
- інформації про позичальника. 

3.3.5. Оцінка кредитоспроможності споживача здійснюється на підставі достатньої інформації, 
отриманої від споживача, та, за необхідності, на основі інформації, законно отриманої з інших 
джерел. Для проведення оцінки кредитоспроможності позичальник надає до кредитної спілки 
копії (та/або) оригінали наступних документів: 

Заяву на отримання кредиту; 
Паспорт або документ, що його заміняє; 
Довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру (крім випадків, коли позичальник з 

релігійних переконань, або з інших законних підстав, не має ідентифікаційного номеру); 
Довідка про доходи позичальника (довідка про заробітну плату, тощо), або інші документи які 
свідчать про кредитспроможність позичальника (в окремих випадках це може бути декларація 
про планові середні щомісячні доходи та витрати, на час дії договору кредиту заповнена в 
кредитній спілці, тощо); 

Довідку про доходи членів родини, або інші документи які свідчать про 
кредитоспроможність членів родини (у випадку розгляду сукупного сімейного доходу). 
При наданні комерційних кредитів та кредитів на ведення фермерських господарств кредитна 
спілка може вимагати від позичальника, крім вище зазначених документів надання копії та 
оригінали документів, що підтверджують реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, 
документи, що підтверджують реєстрацію платника податків, внесків в Пенсійний фонд, фонди 
соціального страхування, наявні ліцензії, дозволи, фінансову та/або іншу звітність, тощо. 
За рішенням спостережної ради перелік документів, необхідний для проведення аналізу 
кредитоспроможності позичальника може бути змінений. У випадку недостатності інформації в 
наданих документах для прийняття рішення про надання кредиту кредитна спілка має право 
вимагати від позичальника надання й інших документів крім перелічених вище та визначених 
рішенням спостережної ради. 
3.3.6. За результатами розгляду поданих документів, інспектор кредитний надає кредитному 
комітету заявку із інформацією щодо доходів заявника, можливого забезпечення у випадку 
позитивного рішення про надання кредиту, кредитної історії заявника, іншу інформацію, 
надання якої кредитному комітету визначено кредитним комітетом або головою правління та 
свої рекомендації по задоволенню чи відхиленню заяви члена кредитної спілки. 
3.3.7. Питання про надання кредиту розглядається кредитним комітетом. Кредитний комітет 
може надати право окремим членам кредитного комітету самостійно приймати рішення про 
надання кредиту до певної суми, встановленої кредитним комітетом. 
3.3.8. При здійснені діяльності з надання кредитів членам кредитної спілки через відокремлені 
підрозділи кредитної спілки оцінку кредитоспроможності позичальника, укладення кредитних 
договорів, у передбачених випадках договору забезпечення кредиту та інших необхідних 
документів, видачу кредиту, моніторинг наданих кредитів, супроводження прострочених, 



неповернених, у тому числі безнадійних здійснює відокремлений підрозділ. 
3.3.9. Строк розгляду заяв про надання кредитів та прийняття рішень по ним встановлюється від 
1 дня до 15-ти днів. 

4. Надання кредитів іншим кредитним спілкам (за рахунок власних коштів, а також 
за рахунок залучених коштів), у тому числі через відокремлені підрозділи (за умови якщо 
положенням про відповідний відокремлений підрозділ передбачений такий вид 
фінансових послуг). 

4.1. Загальні умови надання кредитів кредитним спілкам. 
4.1.1. Кредитом наданим іншій кредитній спілці є грошові кошти надані кредитною спілою 

кредитній спілці (позичальникові) під процент, у розмірі та на умовах, встановлених кредитним 
договором з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені 
кредитним договором строки. 

4.1.2. Кредитна спілка надає іншим кредитним спілкам кредити за цільовим 
призначеннями виключно для надання кредитів кредитною спілкою своїм членам. Кредитна 
спілка має право надавати кредити іншим кредитним спілкам виключно за умови дотримання 
вимог щодо нормативів достатності капіталу та платоспроможності. 

4.1.3. Кредити кредитним спілкам надаються в порядку та на умовах визначеним Розділом 
З даного Положення за винятком особливостей встановлених в даному Розділі. 

4.2. Умови надання кредитів кредитним спілкам. 
4.2.1. Кредити іншим кредитним спілкам надаються за підвидами та за процентною 

ставкою встановленою рішенням спостережної ради кредитної спілки. Розмір плати (процен тів) 
затверджується виходячи із потреб членства, ринкових тенденцій та попереднього досвіду 
надання кредитів членам кредитної спілки за умови збереження доходності на рівні, що 
забезпечує беззбиткову діяльність кредитної спілки. 

4.3. Порядок надання кредитів кредитним спілкам. 
4.3.1. Кредитний договір окрім вимог, визначених п. 3.3.1. цього Положення повинен 

містити найменування та місцезнаходження кредитної спілки позичальника. 
Примірні кредитні договори затверджуються рішенням спостережної ради кредитної 

спілки та додаються до цього Положення. 
4.3.2. Кредитна спілка при розгляді заяви на надання кредиту кредитній спілці може 

вимагати подання необхідних документів, в тому числі: 
- копія свідоцтва про державну реєстрацію; 
- копія статуту кредитної спілки; 
- копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи - кредитної спілки заявника; 
- звітні дані за останній звітний період, складені з дотриманням законодавства України; 
- копія ліцензії на здійснення діяльності по наданню кредитів членам кредитної спілки за 

рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. 
4.3.3. Для оцінки спроможності кредитної спілки заявника вчасно виконувати зобов'язання 

за кредитним договором, проводиться оцінка фінансового стану, при цьому може враховуватися 
дотримання кредитною спілкою - заявником встановлених законодавством України нормативів 
достатності капіталу, платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій, прибутковості 
та ліквідності. 

4.3.4. Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на 
підставі кредитних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами 
укладеного договору. Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за кожний 
фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після здійснення 
перерахунку суми кредиту кредитній спілці - позичальнику, а припиняється в день остаточного 
розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується 
календарний рік. 

5. Порядок проведення моніторингу наданих кредитів та супроводження 
прострочених кредитів, неповернених, у тому числі безнадійних кредитів. 

5.1. З метою нагляду за своєчасністю сплат за наданими кредитами та оперативного 
планування руху грошових потоків кредитна спілка веде належний аналітичний облік. 
Обов'язки щодо організації моніторингу наданих та супроводження прострочених кредитів в 
кредитній спілці покладаються на кредитний комі тет кредитної спілки. 



5.1.1. Відповідальні за здійснення моніторингу наданих та супроводження прострочених 
кредитів на філіях та Черкаському офісі директори виконавчі філій, директор виконавчий 
Черкаського офісу, особи на яких покладаються їх обов'язки. 

5.2. Поточний контроль за дотриманням умов кредитних договорів здійснюється 
інспекторами кредитними кредитної спілки, іншими уповноваженими працівниками. Зокрема, 
інспектора кредитні та інші особи уповноважені працівники, не рідше одного разу на тиждень 
здійснюють контроль за своєчасністю та повнотою передбачених кредитними договорами 
платежів на підставі звірення фактично отриманих платежів з графіком планових платежів. 

5.3. У випадку виявлення прострочення платежів інспектори кредитні та інші 
уповноважені працівники, вживають заходи, передбачені в п. 5.5. - 5.7. цього Положення. 

5.4. Для окремих видів кредитів згідно з затвердженими рішеннями уповноважених 
органів чи уповноважених посадових осіб кредитної спілки правилами і процедурами може 
передбачатися особливий порядок супроводження. 

5.5. З моменту виявлення простроченості за кредитом кредитна спілка вживає наступні 
заходи для добровільного виконання позичальником своїх договірних зобов'язань: 

- в 5-й денний термін після виникнення прострочення: нагадування позичальникові про 
необхідність виконання договірних зобов'язань (під час особистої зустрічі із позичальником, 
або в телефонному режимі); надалі в 40 денний термін з моменту виникнення простроченості 
здійснити письмове звернення до позичальника та поручителів позичальника з вимогою 
погасити заборгованість по договору кредиту; 

Якщо в 5-й денний термін після виникнення прострочення не вдалося здійснити 
нагадування позичальникові про необхідність виконання договірних зобов'язань (під час 
особистої зустрічі із позичальником, або в телефонному режимі): 

- в 30 денний термін з моменту виникнення простроченості здійснити письмові звернення 
до позичальника та поручителя з вимогою погасити заборгованість по договору кредиту; 

5.6. У випадку, якщо попередні заходи впродовж 70 днів не призвели до сплати боргу, 
кредитна спілка вдається до дій, що спрямовані на стягнення боргу примусовим шляхом, в 
порядку передбаченому законодавством України. Перед їх вчиненням кредитна спілка: 

1) визначає на підставі кредитного договору суму заборгованості, включаючи також, якщо 
це передбачено умовами договору суми штрафних санкцій. При цьому, за рішенням кредитного 
комітету може застосовуватися зупинення нарахування процентів та реструктуризація 
заборгованості. 

2) визначає шляхи звернення стягнення на забезпечення кредитного договору, у разі 
наявності такого забезпечення, або звернення стягнення на майно позичальника; 

3) вживає заходи для встановлення місця знаходження позичальника. 
Стягнення боргу примусовим шляхом здійснюється з використанням відповідних 

правових механізмів та процесуальних форм, передбачених чинним законодавством. 
5.7. В окремих випадках, за обгрунтованим рішенням уповноважених органів чи 

уповноважених посадових осіб, може бути відстрочено застосування щодо позичальника 
заходів примусового стягнення боргу з дотриманням передбачених законодавством 
процесуальних строків. 

Голова Спостережної ради 



Додаток № •/ / до Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Кредит-СоюЗ" (нова редакція), 
затвердженого рішенням Спостережної ради від 16.06.2017, протокол №2. 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР Залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки 
на депозитний рахунок. "З правом поповнення" 

Місце укладання чч.мм.рр 

Кредитна спілка "КРЕДИТ-СОЮЗ" (далі Спілка), в особі , що діє на підставі , з одного 
боку, та . (далі - Член КС), з другого боку, уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет договору. 
1.1. Член КС вносить внесок (вклад) на депозитний рахунок (далі — Внесок) на умовах зворотності та платності в розмірі 

( ), на строк місяців (строк внесення Внеску), до ., з правом його 
поповнення. Сума поповнення не менш 300 гривень. 
1.2. Спілка нараховує та сплачує Члену КС проценти виходячи з розміру: ( _ ) процентів річних від суми 
Внеску. Сплата процентів відбувається в терміни, що вказані в додатку до цього договору, а у випадку укладання додаткового 
договору - в додатковому договорі до цього договору. 

2. Права та обов'язки сторін 
2.1. Член КС зобов'язується внести Внесок у повній сумі, вказаній в п.1.1. Договору не пізніше . Поповнення 
Внеску можливі протягом терміну дії цього договору. 
2.2. Спілка зобов'язується повернути Члену КС суму Внеску вказану в п.1.1. Договору в останній день дії цього договору, з 
урахуванням п.4.2. цього договору. У випадку, якщо Член КС не звернувся за отриманням Внеску в зазначений день, Спілка 
зобов'язується повернути Члену КС суму Внеску протягом 7 (семи) робочих днів з дня його звернення. 
2.3. Всі розрахунки між Спілкою та Членом КС здійснюються у національній валюті України. 
2.4. Спілка зобов'язується користуватися коштами Члена КС тільки в межах діяльності, що передбачена Статутом Спілки. 
2.5. Після закінчення строку дії Договору (чи його дострокового розірвання) на Внесок та нараховані проценти Спілка ніяких 
нарахувань не робить. Якщо вкладник не вимагає повернення суми Внеску у зв'язку із закінченням строку дії договору (або у 
зв'язку із його достроковим розірванням) договір не вважається продовженим. 
2.6. Якщо Член КС не звернувся за отриманням Внеску після закінчення дії цього договору, то Спілка за останнім відомим 
Спілці місцем проживання Члена КС надсилає письмове повідомлення про закінчення Договору не пізніше як на 60-й день 
після закінчення дії Договору. 
2.7. Член КС при зверненні до Спілки за отриманням процентів або свого Внеску, повинен пред'явити паспорт. 
2.8. Кожна із сторін має право вимагати від іншої сторони виконання її обов'язків. 

3. Відповідальність сторін 
3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору згідно з чинним 
законодавством. 

4. Порядок розрахунків та інші умови. 
4.1. Всі розрахунки та виплати Спілки Члену КС здійснюються готівкою через касу Спілки, або за згодою сторін в інший 
спосіб. 
4.2. Виплати процентів Члену КС здійснюються в дні сплати, вказані в додатку до цього Договору, а в разі укладання 
додаткового договору-в додатковому договорі до цього Договору,повернення Внеску здійснюється в останній день дії цього 
Договору. Якщо строк виплати припадає на святкові чи вихідні дні, то виплати здійснюються в перший робочий день, 
наступний за ними. 
4.3. У випадку, якщо Член КС не звернувся за отриманням Внеску в день, визначений п.4.2. цього договору, виплата внеску 
відбувається протягом 7 (семи) робочих днів з дня звернення. 
4.4. Сторони за взаємною згодою мають право змінити розмір процентів на Внесок. В такому випадку сторонами укладається 
додатковий договір до цього договору із зазначенням нової процентної ставки. 

5. Строки Договору. 
5.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його обома Сторонами та діє до . Договір припиняє свою дію 
після завершення строку на який він укладений, та при його розірванні. 
5.2. Строк дії цього Договору може бути продовжений за взаємною згодою Сторін. 
5.3. При рахуванні строків по цьому Договору під терміном рік розуміється календарний рік, котрий складається з 365 днів. 
5.4. Цей Договір укладено в двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. Обидва примірника Договору мають однакову 
юридичну силу. 

6. Інші умови Договору. 
6.1. В разі зміни місцезнаходження (місця проживання) однієї зі сторін, вона повинна письмово повідомити про це іншу 
сторону протягом 20 днів з дати такої зміни. 
6.2. Зміни до договору оформлюються додатковим договором. 



6.3. Член КС має право достроково розірвати цей договір, шляхом направлення Спілці письмового повідомлення про розірвання 
Договору (або вимоги про повернення Внеску (частини Внеску) за ЗО робочих днів (якщо договір укладено на строк менше ніж 40 
днів - то за 20 робочих днів) до моменту розірвання. При достроковому розірванні Договору з ініціативи Члена КС, робиться 
перерахунок процентів: замість процентної ставки, вставновленної в п.1.2. цього договору, застосовується інша процентна ставка -
9 (дев'ять) процентів річних за весь період, протягом якого Спілка користувалася Внеском до дати розірвання договору. В такому 
випадку датою розірвання договору вважається ЗОй робочий день після отримання Спілкою заяви Члена КС про дострокове 
розірвання договороу (вимоги про повернення Внеску (частини Внеску), або інша дата, на яку погоджуються сторони. 
6.4. Повернення Внеску і виплата процентів Члену КС у випадках дострокового розірвання цього договору здійснюється в день 
розірвання договору. Якщо дата розірвання договору припадає на вихідний день, то повернення Внеску і виплата процентів 
відбувається в перший робочий день що слідує за ним. В момент повернення Внеску, Член КС зобов'язаний повернути Спілці 
надлишково отримані проценти. Всі розрахунки та виплати Спілки Члену КС здійснюються готівкою через касу Спілки, або за 
згодою сторін в інший спосіб. 
6.5. Член КС не має права на повернення йому частки Внеску, і на отримання процентів до настання передбачених цим договором 
відповідних термінів або випадків розірвання договору. 
6.6.Член КС підтверджує, що: 1) отримав в письмовій формі від Спілки до укладення Договору інформацію вказану в частині 
другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг; 2) інформація 
надана Спілкою з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Вкладником 
(Членом КС) суті фінансової послуги без нав'язування її придбання. 
6.7. Посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг: Положення про фінансові послуги кредитної спілки 
"Кредит-СоюЗ" (нова редакція) від 16.06.2017. 

7. Адреси, реквізити та підписи Сторін. 
7.1.Спілка: КС "Кредит-Союз", місцезнаходження: 
П/р М Ф О Код 25204519 
7.2. Член КС : 
місце проживання: , паспорт 

Від Спілки Член КС 

П Р И М І Р Н И Й Д О Д А Т О К 
д о д о г о в о р у " З а л у ч е н н я с т р о к о в о г о в н е с к у ( в к л а д у ) 

ч л е н а к р е д и т н о ї с п і л к и н а д е п о з и т н и й р а х у н о к " . 
"З п р а в о м п о п о в н е н н я " 

( М і с ц е у к л а д а н н я ) 

Кредитна спілка "КРЕДИТ-СОЮЗ" (д&іі Спілка), в особі 
одного боку, та . (далі - Член КС), з другого боку, уклали цей додаток, про наступне: 
І. Надходження коштів від Члена КС: 

( Д а т а у к л а д а н н я ) 

що діє на підставі , з 

Д а т а С у м а ( грн . ) 

Всього: 

2. З моменту укладання цього додатку до дня закінчення дії цього договору (а у випадку поповнення Внеску - до наступного 
поповнення Внеску) проценти по договору сплачуються наступним чином: 

Дата сплати Сума до сплати (грн.) 

Всього: 

Підписи сторін: 

В і д сп ілки Ч л е н К С 



Додаток № •/ / до Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Кредит-СоюЗ" (нова редакція), 
затвердженого рішенням Спостережної ради від 16.06.2017, протокол №2. 

ПРИМІРНИИ ДОГОВІР 

Залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок 
"Без права поповнення" 

( М і с ц е у к л а д а н н я ) № т а У г а д а н н я ) 

Кредитна спілка " К Р Е Д И Т - С О Ю З " (далі Спілка) , в особі , що діє на підставі 
, з одного боку, та . (далі - Член КС), з другого боку , уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет договору. 
1.1. Член КС вносить внесок(вклад) на депозитний рахунок (далі - внесок) на умовах зворотності та платності в розмірі 
( ), на строк місяців (строк внесення Внеску), 
до . 
1.2. Спілка нараховує та сплачує Члену КС проценти виходячи з розміру: ( ) процентів р ічних від 
суми Внеску. Виплати процентів Члену КС зд ійснюються відповідно до п.4.2. цього договору. 

2. Права та обов'язки сторін 
2.1. Член КС зобов'язується внести Внесок у повній сумі, вказаній в п. 1.1. Договору не пізніше . 
2.2. Спілка зобов'язується повернути Члену КС суму Внеску вказану в п. 1. 1. Договору в останній день дії цього договору. 
2.3. Всі розрахунки між Спілкою та Членом КС зд ійснюються у національній валюті України. 
2.4. Спілка зобов'язується користуватися коштами Члена КС тільки в межах діяльності , що передбачена Статутом Спілки. 
2.5. Після закінчення строку дії Договору (чи його дострокового розірвання) на Внесок та нараховані проценти Спілка ніяких 
нарахувань не робить. Я к щ о вкладник не вимагає повернення суми Внеску у зв 'язку із зак інченням строку дії договору (або у 
зв'язку із його достроковим роз ірванням) договір не вважається продовженим. 
2.6. Я к щ о Член КС не звернувся за отриманням Внеску після закінчення дії цього договору, то Спілка за останнім відомим Спілці 
місцем проживання Члена КС надсилає письмове повідомлення про закінчення Договору не пізніше як на 60-й день після 
закінчення дії Договору. 
2.7.Член КС при зверненні до Спілки за отриманням процентів або свого Внеску, повинен пред 'явити паспорт. 
2.8. Кожна із сторін має право вимагати від іншої сторони виконання ії обов'язків. 

3. Відповідальність сторін 

3.1. Сторони несуть в ідповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору зг ідно з чинним 
законодавством. 

4. Порядок розрахунків та інші умови 
4.1. Розрахунки та виплати Спілки Члену КС зд ійснюються готівкою через касу Спілки, або за згодою сторін в інший спосіб. 
4.2. Виплати процентів Члену КС зд ійснюються в дні сплати, вказані в додатку до цього Договору, повернення Внеску 
здійснюється в останній день дії цього Договору. Якщо строк виплати припадає на святкові чи вихідні дні, то виплати 
зд ійснюються в перший робочий день, наступний за ними. 
4.3. У випадку, якщо Член КС не звернувся за отриманням Внеску в день, визначений п.4.2. цього договору, виплата внеску 
здійснюється протягом 7 (семи) робочих днів з дня звернення. 
4.4. Сторони за взаємною згодою м а ю т ь право змінити розмір процентів на Внесок. В такому випадку сторонами укладається 
додатковий договір до цього договору із зазначенням нової процентної ставки. 

5. Строки Договору 

5.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його обома Сторонами та діє до . Договір припиняє 
свою дію після завершення строку на який він укладений, та при його розірванні. 
5.2. Строк дії цього Договору може бути продовжений за взаємною згодою Сторін. 
5.3. І Іри рахуванні строків по цьому Договору під терміном рік розуміється календарний рік, котрий складається з 365 днів. 



5.4. Цей Договір укладено в двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. Обидва примірника Договору мають однакову 
юридичну силу. 

6. Інші умови Договору. 
6.1. В разі зміни місцезнаходження (місця проживання) однієї зі сторін, вона повинна письмово повідомити про це іншу сторону 
протягом 20 днів. 
6.2. Зміни до договору оформлюються додатковим договором. 
6.3. Член КС має право достроково розірвати цей договір, шляхом направлення Спілці письмового повідомлення про розірвання 
Договору (або вимоги про повернення Внеску (частини Внеску) за 30 робочих днів (якщо договір укладено на строк меньше ніж 40 
днів - то за 20 робочих днів) до моменту розірвання. При достроковому розірванні Договору з ініціативи Члена КС, робиться 
перерахунок процентів: замість процентної ставки, вставновленної в п.1.2. цього договору, застосовується інша процентна ставка -
9 (Дев'ять) процентів річних за весь період, протягом якого Спілка користувалася Внеском до дати розірвання договору. В такому 
випадку датою розірвання договору вважається ЗОй робочий день після отримання Спілкою заяви Члена КС про дострокове 
розірвання договору (вимоги про повернення Внеску (частини Внеску), або інша дата, на яку погоджуються сторони. 
6.4. Повернення Внеску і виплата процентів Члену КС у випадках дострокового розірвання цього договору здійснюється в день 
розірвання договору. Якщо дата розірвання договору припадає на вихідний день, то повернення Внеску і виплата процентів 
здійснюється в перший робочий день що слідує за ним. В момент повернення Внеску, Член КС зобов'язаний повернути Спілці 
надлишково отримані проценти. Всі розрахунки та виплати Спілки Члену КС здійснюються готівкою через касу Спілки, або за 
згодою сторін в інший спосіб. 
6.5.Член КС не має права на повернення йому частки Внеску, і на отримання процентів до настання передбачених цим договором 
відповідних термінів або випадків розірвання договору. 
6.6.Член КС підтверджує, що: 1) отримав в письмовій формі від Спілки до укладення Договору інформацію вказану в частині 
другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг; 2) інформація 
надана Спілкою з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Вкладником 
(Членом КС) суті фінансової послуги без нав'язування її придбання. 
6.7. Посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг: Положення про фінансові послуги кредитної спілки 
"Кредит-СоюЗ" (нова редакція) від 16.06.2017 

7. Адреси, реквізити та підписи сторін 

7.1. Спілка: КС "Кредит-Союз", 
П/р М Ф О Код 
7.2. Член КС : . 
місце проживання : , паспорт 

Від Спілки Член КС 

П Р И М І Р Н И Й Д О Д А Т О К 
до договору "Залучення строкового внеску (вкладу) 

члена кредитної спілки на депозитний рахунок". "Без права поповнення" 

(Місце укладання) (Дата укладання) 

Кредитна спілка "КРЕДИТ-СОЮЗ" (далі Спілка), в особі , що діє на підставі , з 
одного боку, та . (далі - Член КС), з другого боку, уклали цей додаток, про наступне: 

1. І Іадходження коштів від Члена КС: 

Дата Сума (грн.) 

Всього: 
2. З моменту укладання додатку до дня закінчення дії договору проценти по договору сплачуються наступним чином: 

Дата сплати Сума до сплати (грн.) 

Всього: 

Підписи сторін: 

Від спілки Член КС 



Додаток № •/ / до Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Кредит-СоюЗ" (нова редакція), 
затвердженого рішенням Спостережної ради від 16.06.2017, протокол №2. 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР Залученя внеску (вкладу) члена кредитної спілки на 
депозитний рахунок на вимогу. "З правом поповнення, зняття частини вкладу" 

(Місце укладання) (Дата укладання) 

Кредитна спілка "КРЕДИТ-СОЮЗ" (далі Спілка), в особі , що діє на підставі з одного боку, 
та . (далі - Член КС), з другого боку, уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет договору. 
1.1. Член КС вносить внесок (вклад) на депозитний рахунок (далі — Внесок) на умовах зворотності та платності в розмірі 

( ), на строк місяців, тобто до _ , з правом його поповнення та часткового зняття. Сума 
поповнення не менше грн. Сума часткового зняття не менше грн. Сума залишку Внеску повинна становити не 
менше грн. 
1.2. Спілка нараховує та сплачує Члену КС проценти виходячи з розміру: ( ) процентів річних 
від суми Внеску. Сплата процентів відбувається в терміни, що вказані в додатку до цього договору, а у випадку укладання 
додаткового договору - в додатковому договорі до цього договору. 

2. Права та обов'язки сторін. 
2.1. Член КС зобов'язується внести Внесок у повній сумі, вказаній в п.1.1. Договору не пізніше . Поповнення Внеску, 
зняття частини Внеску можливі протягом терміну дії цього договору. 
2.2. Спілка зобов'язується повернути Члену КС Внесок в порядку передбаченому п.4.2., п.4.3. цього договору. 
2.3. У разі поповнення або часткового зняття Внеску оформлюється додатковий договір до цього договору. 
2.4. Спілка зобов'язується користуватися коштами Члена КС тільки в межах діяльності, передбаченої статутом Спілки. 
2.5. Після закінчення строку дії Договору (чи його дострокового розірвання) на Внесок та нараховані проценти Спілка ніяких 
нарахувань не робить. Якщо вкладник не вимагає повернення суми Внеску у зв'язку із закінченням строку дії договору (або у 
зв'язку із його достроковим розірванням) договір не вважається продовженим. 
2.6. Якщо Член КС не звернувся за отриманням Внеску після закінчення дії цього договору, то Спілка за останнім відомим Спілці 
місцем проживання Члена КС надсилає письмове повідомлення про закінчення Договору не пізніше як на 60-й день після 
закінчення дії Договору. 
2.7. Член КС при зверненні до Спілки за отриманням процентів або свого Внеску, повинен пред'явити паспорт. 
2.8. Кожна із сторін має право вимагати від іншої сторони виконання її обов'язків. 

3. Відповідальність сторін 
3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору згідно з чинним 
законодавством. 

4. Порядок розрахунків та інші умови. 
4.1. Розрахунки та виплати Спілки Члену КС здійснюються готівкою через касу Спілки, або за згодою сторін в інший спосіб. 
4.2. Виплати процентів Члену КС здійснюються в дні сплати, вказані в додатку до цього Договору, а в разі укладання додаткового 
договору - в додатковому договорі до цього Договору. Виплата Члену КС частини Внеску здійснюється за його зверненням. 
Повернення частини Внеску протягом одного дня до грн. включно проводиться в день звернення, в інших випадках -
протягом 7 (семи) робочих днів з дня письмового звернення. Повернення Внеску (у випадку часткового зняття Внеску протягом 
дії договору - залишку Внеску) здійснюється в останній день дії цього Договору. Якщо строк виплати припадає на святкові чи 
вихідні дні, то виплати здійснюються в перший робочий день, наступний за ними. 
4.3. У випадку, якщо Член КС не звернувся за отриманням Внеску (частини Внеску, залишку Внеску) в день, визначений п.4.2. 
цього договору, виплата внеску відбувається протягом 7 (семи) робочих днів після наступного письмового звернення. 
4.4. Сторони за взаємною згодою мають право змінити розмір процентів на Внесок. В такому випадку сторонами укладається 
додатковий договір до цього договору із зазначенням нової процентної ставки. 
4.5.Всі розрахунки між Спілкою та Членом КС здійснюються у національній валюті України. 

5. Строки Договору. 
5.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання Його обома Сторонами та діє по . Договір припиняє свою дію після 
завершення строку на який він укладений, та при його розірванні. 
5.2. Строк дії цього Договору може бути продовжений за взаємною згодою Сторін. 
5.3. При розрахунку строків по цьому Договору під терміном рік розуміється календарний рік (365 днів). 
5.4. Цей Договір укладено в двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. Обидва примірника Договору мають однакову 
юридичну силу. 

6. Інші умови Договору. 
6.1. В разі зміни місцезнаходження (місця проживання) однієї зі сторін, вона повинна письмово повідомити про це іншу сторону 
протягом 20 днів з дати такої зміни. 
6.2. Зміни до договору оформлюються додатковим договором. 



6.3. Член КС має право достроково розірвати цей договір, шляхом направлення Спілці письмового повідомлення про розірвання 
Договору (або вимоги про повернення Внеску за ЗО робочих днів (якщо договір укладено на строк менше ніж 40 днів - то за 20 
робочих днів) до моменту розірвання. При достроковому розірванні Договору з ініціативи Члена КС, робиться перерахунок 
процентів: замість процентної ставки, вставновленної в п.1.2. цього договору, застосовується інша процентна ставка - 9 (Дев'ять) 
процентів річних за весь період, протягом якого Спілка користувалася Внеском до дати розірвання договору. 
Іі такому випадку датою розірвання договору вважається ЗОй робочий день після отримання Спілкою заяви Члена КС про 
дострокове розірвання договороу (вимоги про повернення Внеску, або інша дата, на яку погоджуються сторони. 
6.4. Повернення Внеску і виплата процентів Члену КС у випадках дострокового розірвання цього договору відбувається в день 
розірвання договору. Якщо дата розірвання договору припадає на вихідний день, то повернення Внеску і виплата процентів 
відбувається в перший робочий день що слідує за ним. В момент повернення Внеску, Член КС зобов'язаний повернути Спілці 
надлишково отримані проценти. Розрахунки та виплати Спілки Члену КС здійснюються готівкою через касу Спілки, або за 
згодою сторін в інший спосіб. 
6.5.Член КС підтверджує, що: 1) отримав в письмовій формі від Спілки до укладення Договору інформацію вказану в частині 
другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг; 2) інформація 
надана Спілкою з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Вкладником 
(Членом КС) суті фінансової послуги без нав'язування її придбання. 
6.6. Посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг: Положення про фінансові послуги кредитної спілки 
"Кредит-СоюЗ" (нова редакція) від 16.06.2017 

7. Адреси, реквізити та підписи Сторін. 
7.1. Спілка: КС "Кредит-Союз", 
місцезнаходження: . 
П/р М Ф О Код 
7.2. Член КС : 
Місце проживання:_ паспорт 

Від Спілки Член КС 

П Р И М І Р Н И Й Д О Д А Т О К 
до договору "Залученя внеску (вкладу) 

члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу. 
"З правом поповнення, зняття частини Вкладу" 

( М і с ц е у к л а д а н н я ) 

Кредитна спілка "КРЕДИТ-СОЮЗ" (далі Спілка), в особі 
одного боку, та . (даті - Член КС), з другого боку, уклали цей додаток, про наступне: 

( Д а т а у к л а д а н н я ) 

що діє на підставі , з 

Надходження коштів від Члена КС: 

Дата Сума (грн.) 

Всього: 

2. 3 моменту укладання цього додатку до дня закінчення дії цього договору (а у випадку поповнення Внеску/зняття частини Внеску 
- до наступного поповнення Внеску/зняття частини Внеску) проценти по договору сплачуються наступним чином: 

Дата сплати Сума до сплати (грн.) 

Всього: 

Підписи сторін: 

Від сп ілки Член КС 



Додаток № Н до Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Кредит-СоюЗ" (нова редакція)., 
затвердженого рішенням Спостережної ради від 16.06.2017, протокол 

П Р И М І Р Н И Й Д О Д А Т К О В И Й Д О Г О В І Р 
до договорів "Залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок", 

"Залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу" ("З правом 
поповнення" / "Без права поповнення" / "З правом поповнення, зняття частини Вкладу"). 

(Місце укладання) (Дата укладання) 

Кредитна спілка "КРЕДИТ-СОЮЗ" (далі Спілка), в особі , що діє на підставі 
. з одного боку, та . (далі - Член КС), з другого боку, уклали цей додатковий 

договір, про наступне: 

1. Сума Внеска Члена КС: 

Дата 
Початковий залишок, 

грн. 

Сумма попвнення(+), 
або знаття(-) Внеску, 

ГПІІ 

Сума залишку Внеску, 
грн. 

2. З моменту укладання цього додаткового договору до дня закінчення дії договору Спілка нараховує 
та сплачує Члену КС проценти виходячи із розміру: ( ) процентів річних від суми Внеску. 
З моменту укладання цього додаткового договору до дня закінчення дії договору (а у випадку зміни 
суми Внеску- до укладання наступного додаткового договору щодо зміни суми Внеску) проценти по 
договору сплачуються наступним чином: 

Дата сплати Сума до сплати (грн.) 

Всього: 

Підписи сторін: 

Від спілки Член КС 



Додаток № •/ / до Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Кредит-СоюЗ" (нова редакція), 
затвердженого рішенням Спостережної ради від 16.06.2017, протокол №2. 

П Р И М І Р Н И Й Д О Г О В І Р К Р Е Д И Т У ( К Р Е Д И Т Н О Ї ЛІНІЇ ) "Хвильовка" 

Місце укладання чч .мм.рр 

1. Сторони договору 

1.1. Кредитна спілка "Кредит - Союз" у подальшому Спілка, в особі , що діє на підставі , та 
(у подальшому - Позичальник), які разом у подальшому іменуються Сторони, уклали цей договір 

кредиту (далі-Договір) про наведене нижче. 

2. П р е д м е т договору 
2.1. Спілка надає Позичальнику кредит у вигляді відновювальної кредитної лінії загальним розміром 
( ) (надалі кредитна лінія) в межах якої, Позичальник може отримувати будь-які суми кредиту (надалі 
кредитні кошти), з урахуванням наступного: друга та наступні видачі кредитних коштів здійснюються лише у випадку повного 
погашення раніше виданих кредитних коштів та сплати процентів по ним. Позичальник зобов'язується повертати кредитні кошти 
на умовах, що передбачені цим договором. 
2.2. Сума кредитних коштів у користуванні Позичальника у будь який момент не може перевищувати суми, вказаної у п.2.1 цього 
Договору. Спілка залишає за собою право не видавати кредитних коштів при наявності на це причин (форс-мажорні обставини, 
зміні в платоспроможності Позичальника, непогашення раніше виданих кредитних коштів, тощо), або без пояснення причин. 
2.3. Цільове призначення кредиту: . 
2.4. Спілка має право контролювати використання кредитних коштів Позичальником. 
2.5. Позичальник зобов'язується дотримуватись принципів кредитування, а саме: строковість, зворотність, цільове використання, 
платність та забезпеченість. 

3. Порядок видачі кредитних коштів 
3.1. Строк видачі кредиту становить період у часі, достатній для виконання п.3.1.1. цього договору. 
3 .1 .1 .Кредитні кошти в и д а ю т ь с я в дати письмового звернення П о з и ч а л ь н и к а за о т р и м а н н я м кредитних коштів з 
урахуванням п.2.2 цього договору . 
3.2. Видача кредитних коштів (або їх частини) Позичальнику зд ійснюється гот івковими коштами через касу Спілки, 
або в безготівковому вигляді ш л я х о м перерахування їх на банк івський рахунок вказаний Позичальником . Кредитні 
кошти видаються на строк 1, або 2, або 3, або 4 тижні . 

4. Плата за користування кредитними коштами та порядок розрахунків 

4.1. Позичальник зобов'язується повернути Спілці надані кредитні кошти та сплатити плату за користування кредитними коштами 
(далі - проценти). Плата за користування кредитними коштами становить процентів річних, якщо кредитні кошти відаються 
на 1 тиждень; процентів річних, якщо кредитні кошти видаються на 2 тижні; процентів річних, якщо кредитні кошти 
видаються на 3 тижні; процентів річних, якщо кредитні кошти видаються на 4 тижні. Проценти за користування кредитними 
коштами сплачуються авансом в момент отримання кредитних коштів за весь період, на який видаються кредитні кошти. 
Кредитні кошти повертаються в останній день строку на який видавались кредитні кошти. Тип процентної ставки в договорі: 
фіксований. 
4.2.Позичальник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу Спілки зобов'язаний сплатити процентів 
річних від простроченої суми за весь час прострочення. Зазначені проценти сплачуються у відповідності до ч.2 ст.625 ЦКУ. 
4.2.1. У разі несвоєчасного надходження (прострочення) планового платежу повністю або частково,Позичальник сплачує пеню за 
час прострочення від суми простроченості в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у 
період,за який сплачується пеня. 
4.3.Погашення кредиту, процентів та інших платежів за Договором відбувається у такій черговості: у першу чергу сплачуються 
проценти передбачені п.4.2. Договору та неустойка; у другу чергу сплачуються сума проценти за користування кредитом; у третю 
чергу сплачується основна сума боргу (тіло кредиту). 
4.3.1.Виключення до п.4.3.: Спілка має право зарахувати кошти в іншій черговості, ніж це передбачено п.4.3. Договору. 
4.4. Позичальник здійснює платежі за Договором шляхом перерахування коштів на рахунок Спілки або іншим чином за згодою 
сторін. Днем сплати при перерахуванні вважається день зарахування коштів на рахунок Спілки, крім випадків коли Спілка 
зарахувала кошти на погашення кредиту раніше цієї дати. 

5. Забезпечення кредитних коштів 

5.1. Види забезпечення наданого кредиту: . 
5.2. Кредит також забезпечується всіма належними Позичальникові майном та коштами, на які може бути звернене стягнення. 

6. Інші права та обов 'язки сторін 

6.1. Позичальник зобов'язаний: а) використати кредитні кошти за призначенням; б) письмово повідомити Спілку про зміну місця 
проживання, роботи, прізвища, імені, інші обставини, здатні вплинути на виконання зобов'язань за цим Договором, в строк 10 
робочих днів з моменту їх виникнення; в) сприяти Спілці в здійсненні контролю за виконанням цього договору. 
6.2. Позичальник має право достроково повернути проценти та кредит. При достроковому поверненні кредиту, проценти 
сплачуються за весь час на який видавались кредитні кошти без перерахунку. 



6.3. Спілка має право вимагати дострокового повернення кредиту та використати забезпечення для повернення кредиту при 
настанні одного із наступних випадків: а) затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів на строк більше 1 
місяця. 
6.4. Спілка зобов'язана письмово повідомити позичальника про зміну свого місцезнаходження протягом 55 днів після такої зміни. 
6.5.Сторони можуть реалізовувати права та зобов'язані виконувати обов'язки передбачені іншими розділами Договору. 

7. Відповідальність сторін 

7.1. За порушення умов даного Договору Сторони відповідають згідно з чинним законодавством України та умовами цього 
договору. 

8. Строк договору, порядок зміни і припинення дії договору, умови дострокового розірвання договору, інші умови 

8.1. Строк дії Договору місяців з моменту укладання. 
8.2. У випадку наявності непогашеного залишку кредиту після закінчення зазначеного в п.8.1 Договору строку, умови договору 
щодо нарахування процентів за користування кредитом і обов'язку їх сплати продовжують діяти до фактичного погашення 
процентів і кредиту. 
8.3. Всі зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюється шляхом підписання Сторонами 
додаткових договорів або додатків. 
8.4. Дія Договору припиняється: а) у випадку дострокового розірвання Договору в порядку, визначеному умовами Договору; б) в 
інших випадках передбачених законодавством. 
8.5. Договір може бути достроково розірваний: а) в судовому порядку за позовом однієї із сторін з підстав встановлених 
законодавством України; б) за взаємною згодою сторін, шляхом укладання додаткового договору. 
8.6. У випадку дострокового розірвання цього Договору Позичальник зобов'язаний сплатити Спілці всю суму несплаченого 
кредиту та нараховані проценти за фактичний строк користування кредитом, в день розірвання Договору. 
8.7.Сторони погодились про вс тановлення строку позовної давності п'ять років - для звернення кредитної спілки до суду з позовом 
про стягнення заборгованості за кредитним договором. 
8.8. Посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг: Положення про фінансові послуги кредитної спілки 
"Кредит-СоюЗ» (нова редакція) від 16.06.2017. 
8.9.Позичальник підтверджує, що: 1) отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію вказану в 
частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг; 2) 
інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті 
фінансової послуги без нав'язування її придбання. 

Спілка Позичальник 

КС "Кредит-Союз" 
Код 25204519 паспорт, 
п/р 
МФО Місце проживання: 
Місцезнаходження: 

Спілка Позичальник 



Додаток № •/ / до Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Кредит-СоюЗ" (нова редакція), 
затвердженого рішенням Спостережної ради від 16.06.2017, протокол №2. 

ПРИМІРНИЙ ДОДАТОК до ДОГОВОРУ КРЕДИТУ (КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ) "Хвильовка" 

(Місце укладання) (Дата укладання) 
1. Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ", ЄДРПОУ 25204519, у подільшому - Спілка, в особі що діє на підставі 

, (у подальшому - "Позичальник") уклали цей додаток, яким уточнюють строки та порядок 
погашення грошових коштів та плати за користування згідно договору кредиту (кредитної лінії) "Хвильовка" № від 

(далі - Договір 1). 

2. Графік повернення основної суми кредиту та погашення процентів за ним: 

Дата сплати Сума кредиту, що 
підлягає сплаті, грн. 

Сума процентів,грн. розрахованих згідно п. 4.1. Договоруї 
за умови неухильного дотримання цього додатку (дати і 

суми сплати, тощо) 
Всього грн. 

В с ь о г о : 

3.Сплати за п.2. цього додатку відбуваються з урахуванням умов Договоруї. 
4.Загальна сума кредитних коштів, що була видана по Договоруї, станоить грн. (далі по тексту - сума виданого кредиту). 

5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

С п і л к а П о з и ч а л ь н и к 

К С " К р е д и т - С о ю з " 
К о д 

п/р 

паспорт_ 

М Ф О 
М і с ц е з н а х о д ж е н н я : 

М і с ц е п р о ж и в а н н я : 

С п і л к а П о з и ч а л ь н и к 



Додаток № •/ / до Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Кредит-СоюЗ" (нова редакція), 
затвердженого рішенням Спостережної ради від 16.06.2017, протокол №2. 

П Р И М Ї Р Н И Й Д О Г О В І Р К Р Е Д И Т У 
(Місце укладання) (Дата укладання) 

Кредитна спілка Кредит - Союз (далі "Спілка") в особі , що діє на підставі , з 
одного боку, та член спілки (далі "Позичальник") з другого боку, уклали цей договір кредиту(Далі-Договір) 
про наступне: 

1 .Предмет договору. Порядок та умови надання кредиту. 

1.1. Спілка надає грошові кошти у кредит Позичальникові у сумі ( ) на умовах строковості, 
зворотності, платності та забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти Спілці відповідно 
до умов цього Договору. Строк видачі кредиту: період у часі, достатній для виконання п. 1.3. Договору. 
1.2.Мета отримання кредиту(цільове призначення кредиту): .Тип кредиту: кредит. 
1.3.Кредит видається в дату укладання Договору, якщо інша дата не погоджена за згодою сторін. Кредит надається Позичальнику 
готівкою, або за заявою Позичальника шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок, вказаний Позичальником. 
ІІенадання Позичальником реквізитів рахунку в банку (надання реквізитів з помилками), або неявка Позичальника за отриманням 
кредиту готівкою через касу Спілки (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), або невиконання зобов'язання щодо 
забезпечення кредиту, звільняє Спілку від відповідальності за порушення зобов'язання за цим пунктом Договору. 
1 А Д а т о ю надання кредиту Позичальнику при безготівкових розрахунках є дата списання відповідної суми з рахунку Спілки. 

2. Строк договору, порядок зміни і припинення дії договору, умови дострокового розірвання договору 
2.1. Строк дії договору місяців, з моменту укладання. Це є строком, в межах якого кредит має бути повністю погашено 
платежами відповідно до умов цього договору (строк, на який надається кредит). 
2.2. У випадку наявності непогашеного залишку кредиту після закінчення зазначеного в п.2.1 Договору строку, умови Договору 
про нарахування процентів за Договором і обов'язок їх сплати діють до фактичного погашення процентів і кредиту. 
2.3. Зміни та доповнення до Договору вносяться за згодою сторін та оформлюються шляхом підписання Сторонами додаткових 
договорів або додатків. Дія Договору припиняється: а) у випадку дострокового розірвання Договору в порядку, визначеному 
Договором; б) в інших випадках передбачених законодавством. Договір може бути достроково розірваний: а) в судовому порядку 
за позовом однієї із сторін з підстав встановлених законодавством України; б) за взаємною згодою сторін, шляхом укладання 
додаткового договору. У випадку дострокового розірвання Договору Позичальник зобов'язаний сплатити Спілці всю суму 
несплаченого кредиту та нараховані проценти за фактичний строк користування кредитом, в день розірвання Договору. 
2.4.Порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту.Спілка має право відмовитися від надання кредиту за наявності 
обставин, які явно свідчать про те, що кредит своєчасно не буде повернений. Позичальник має право відмовитися від одержання 
кредиту до надання йому кредиту.Про відмову від надання або одержання кредиту сторона має повідомити іншу сторону. На умови 
Договору поширюється дія норм ЗаконуУкраїни"Про споживче кредитування", у тому числі статей 15 і 16 цього Закону, що 
регламентують право Позичальника відмови від договору про споживчий кредит та дострокове повернення кредиту 

3. Плата за кредит 
3.1. На дату укладення Договору, з урахуванням Процентної ставки за кредитом та вартості всіх послуг пов'язаних з одержанням, 
обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням Договору (загаїьні витрати за кредитом), Реальна річна процентна ставка 
становить %; загальна вартість кредиту становить - гривень (в тому числі грн. загальний розмір 
наданого кредиту, та грн. загальні витрати за кредитом). Реальна річна процентна ставка та загальні витрати за 
кредилом обчислені виходячи із припущення що платежі за Договором будуть здійснюватись в дати і сумах, визначених пунктом 
8.4.Договору. 
3.2 Процентна ставка за кредитом становить процентів річних від суми залишку кредиту. Порядок обчислення Процентної 
ставки за кредитом: проценти за кредитом нараховуються на суму залишку заборгованості за основним боргом (тілом кредиту) за 
фактичне число календарних днів користування кредитними коштами за виключенням дня отримання кредиту. 
Тип Процентної ставки за кредитом: фіксована. Зміні Процентна ставка не підлягає. 
3.3.У разі несвоєчасного надходження (прострочення) планового платежу повністю або частково,Позичальник сплачує пеню за час 
прострочення від суми простроченості в розмірі подвійної облікової ставки Національного банкуУкраїни, що діяла у період,за який 
сплачується пеня.При цьому неустойка не може бути більшою 15%суми простроченості,а сукупна сума неустойки заДоговором не 
може перевищувати 1/2суми одержаної Позичальником за Договором.За згодою Спілки неустойка може не застосовуватись. 
3.4. Позичальник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу Спілки зобов'язаний сплатити процентів 
річних від простроченої суми за весь час прострочення згідно з ч.2ст.625ЦКУ, але в межах суми, не забороненої законами України. 
3.5. Необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням 
та поверненням кредиту -відсутня, крім випадків: якщо Договір забезпечується договором застави(іпотеки) майна, який підлягає 
обов'язковому нотаріальному посвідченню, чи заставне майно підлягає обов'язковому страхуванню або оцінюванню. Тоді 
заставодавець (іпотекодавець) укладає і оплачує договори послуг нотаріуса, страхування, оцінки. 

4. Строк та порядок погашення кредиту та процентів за користування кредитом 
4.1. Строк та порядок погашення кредиту та процентів за користування ним здійснюється відповідно до п. 8.4 Договору, з 
урахуванням інших умов Договору. Гіроплати можуть здійснюватися раніше і більшими сумами, ніж передбачено п. 8.4. Договору, 
при цьому строк між ироплатами не повинен перевищувати 31 день. 
4.2. Якщо дата сплати випадає на вихідний день, то сплата відбувається на наступний за вихідними днями робочий день Спілки і це 
не вважається порушенням графіка сплати, але при цьому проценти нараховуються станом на день здійснення платежу. 
4.3. Погашення кредиту, процентів та інших платежів за Договором відбувається у такій черговості: 1)у першу чергу сплачуються 
прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом; 2)у другу чергу сплачуються сума 
кредиту та проценти за користування кредитом; 3)у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі, при їх наявності. При 
цьому, в межах першої черги погашаються спочатку проценти, потім основна сума кредиту, в межах другої черги погашаються 
спочатку проценти, потім основна сума кредиту, - крім випадків, коли Спілка зарахувала кошти першочергово на тіло кредиту. 
4.4. Позичальник здійснює платежі за Договором шляхом перерахування коштів на рахунок Спілки або іншим чином за згодою 
сторін. Днем сплати при перерахуванні вважається день зарахування коштів на рахунок Спілки, крім випадків коли Спілка 
зарахувала кошти на погашення кредиту раніше цієї дати. 
4.5.При інфляційних процесах,Позичальник повинен вернути Спілці кошти з урахуванням офіційно встановлених індексів інфляції. 

5. Забезпечення кредиту 
5.1. Види забезпечення наданого кредиту: . 
5.2. Кредит також забезпечується всіма належними Позичальникові майном та коштами, на які може бути звернене стягнення. 



6. Права та обов'язки сторін 
6.1 .Позичальник зобов'язаний: а)використати кредит за призначенням; б)письмово повідомити Спілку про зміну місця проживання, роботи, 
прізвища, імені.інші обставини, здатні вплинути на виконання зобов'язань за Договором, в строк 15 днів з моменту їх виникнення; 
в)сприя ги Спілці в здійсненні контролю за виконанням Договору. 
6.2.Спілка має право вимагати дострокового повернення кредиту при затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів 
на сірок більше 1 місяця (для споживчих кредитів на придбання житла та забезпечених іпотекою - 3 місяці). Якщо Спілка вимагає 
здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, вони здійснюються Позичальником протягом ЗО 
днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 днів з дня одержання від 
Спілки повідомлення про таку вимогу. Якщо за цей період Позичальник усуне порушення умов Договору, вимога Спілки втрачає чинність. 
6.3.Позичальник має право повністю або частково достроково повернуги проценти та кредит, при цьому проценти сплачуються за 
фактичний час користування кредитом і розраховуються вони згідно Договору. Порядок дострокового повернення кредиту: дострокове 
повернення кредиту Позичальником не потребує узгодження з іншою стороною, здійснюється шляхом сплати коштів на погашення 
збов'язань згідно з п.4.3, п.4.4 Договору. 
6.4.Спілка письмово повідомляєПозичальника про зміну свого місцезнаходження протягом 55 днів після такої зміни. Спілка на вимогу 
Позичальника, але не частіше 1 разу на місяць, безоплатно повідомляє Позичальника про поточний розмір його заборгованості, про платежі 
сплачені за Договором, іншу інформацію, надання якої передбачено законодавством України. 
6.5.Сторони можуть реалізовувати права та зобов'язані виконувати обов'язки передбачені іншими розділами Договору 

7. Відповідальність сторін 
7.1.3а порушення Договору Сторони відповідають згідно з законодавством України та умовами Договору. Наслідки прострочення 
виконання зобов'язань зі сплати платежів за Договором визначені п.3.3, 3.4 Договору. Сплата неустойки, процентів за невиконання 
грошового зобов'язання, не звільняє від обов'язку виконати зобов'язання щодо сплати тіла кредиту та процентів. 

8. Інші УМОВИ 
8.1.Сторони погодились про встановлення строку позовної давності п'ять років - для звернення кредитної спілки до суду з позовом про 
стягнення заборгованості за Договором. 
8.2.Позичальник підтверджує, що: 1)отримав в письмовій формі від Спілки до укладення Договору інформацію вказану в частині другій 
статті 12 Закону України"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг; 2)інформація надана Спілкою з 
дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги 
без нав'язування її придбання. 
8.3. Посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг: Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Кредит-СоюЗ» (нова 
редакція) від 16.06.2017. 
8.4.Графік повернення основної суми кредиту та погашення процентів за ним: 

Платежі 
(кількість - __) Дата сплати Сума кредиту, що 

підлягає сплаті, Грн 
Сума процентів при дотриманні цього 

графіку (дати і суми сплати), Грн 
Всього розмір платежу, 

(грн.) 

Всього: 

КС "Кредит-Союз" 
Код 
п/р 
МФО 
місцезнаходження: 

паспорт. 

місце проживання: 

Спілка Позичальник 



Додаток № сР до Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Кредит-СоюЗ" (нова редакція), 
затвердженого рішенням Спостережноьради від 16.06.2017, протокол №2. 

П Р И М І Р Н И К Д О Г О В І Р К Р Е Д И Т У (не споживчий) 
( М і с ц е у к л а д а н н я ) ( Д а т а у к л а д а н н я ) 

Кредитна спілка Кредит - Союз (далі "Спілка") в особі . що діє на підставі , з 
одного боку, та член спілки (далі "Позичальник") з другого боку, уклали цей договір кредилу(Далі-Договір) 
про наступне: 

1 . П р е д м е т д о г о в о р у . П о р я д о к т а у м о в и н а д а н н я к р е д и т у . 

1.1. Спілка надає грошові кошти у кредит Позичальникові у сумі ( ) на умовах строковості, 
зворотності, платності та забезпеченості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти Спілці відповідно 
до умов цього Договору. Строк видачі кредиту: період у часі, достатній для виконання п.1.3. Договору. 
1.2.Мета отримання кредиту(цільове призначення кредиту): .Тип кредиту: кредит. 
1.3.Кредит видається в дату укладання Договору, якщо інша дата не погоджена за згодою сторін. Кредит надається Позичальнику 
готівкою, або за заявою Позичальника шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок, вказаний Позичальником. 
Ненадання Позичальником реквізитів рахунку в банку (надання реквізитів з помилками), або неявка Позичальника за отриманням 
кредиту готівкою через касу Спілки (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), або невиконання зобов'язання щодо 
забезпечення кредиту, звільняє Спілку від відповідальності за порушення зобов'язання за цим пунктом Договору. 
1.4.Датою надання кредиту Позичальнику при безготівкових розрахунках є дата списання відповідної суми з рахунку Спілки. 

2. Строк договору, порядок зміни і припинення дії договору, умови дострокового розірвання договору 
2.1. Строк дії договору місяців, з моменту укладання. Це є строком, в межах якого кредит має бути повністю погашено 
платежами відповідно до умов цього договору (строк, на який надається кредит). 
2.2. У випадку наявності непогашеного залишку кредиту після закінчення зазначеного в п.2.1 Договору строку, умови Договору 
про нарахування процентів за Договором і обов'язок їх сплати діють до фактичного погашення процентів і кредиту. 
2.3. Зміни та доповнення до Договору вносяться за згодою сторін та оформлюються шляхом підписання Сторонами додаткових 
договорів або додатків. 
2.4. Дія Договору припиняється: а) у випадку дострокового розірвання Договору в порядку, визначеному Договором; б) в інших 
випадках передбачених законодавством. Договір може бути достроково розірваний: а) в судовому порядку за позовом однієї із 
сторін з підстав встановлених законодавством України; б) за взаємною згодою сторін, шляхом укладання додаткового договору. У 
випадку дострокового розірвання Договору Позичальник зобов'язаний сплатити Спілці всю суму несплаченого кредиту та 
нараховані проценти за фактичний с ірок користування кредитом, в день розірвання Договору. 
2.5. .Порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту.Спілка має право відмовитися від надання кредиту за наявності 
обставин, які явно свідчать про те, що кредит своєчасно не буде повернений. Позичальник має право відмовитися від одержання 
кредиту до надання йому кредиту.Про відмову від надання або одержання кредиту сторона має повідомити іншу сторону. 

3. П л а т а за к р е д и т 
3.1. Позичальник за Договором зобов'язаний сплатити проценти за користування кредитними коштами. 
3.2 Процентна ставка за кредитом становить процентів річних від суми залишку кредиту. Порядок обчислення Процентної 
ставки за кредитом: проценти за кредитом нараховуються на суму залишку заборгованості за основним боргом (тілом кредиту) за 
фактичне число календарних днів користування кредитними коштами за виключенням дня отримання кредиту. 
Тин Процентної ставки за кредитом: фіксована. Зміні Процентна ставка не підлягає. 
3.3. У разі несвоєчасного надходження (прострочення) планового платежу повністю або частково,Позичальник сплачує пеню за час 
прострочення від суми простроченості в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період,за 
який сплачується пеня. За згодою Спілки неустойка може не застосовуватись. 
3.4. Позичальник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу Спілки зобов'язаний сплатити процентів 
річних від простроченої суми за весь час прострочення згідно з ч.2ст.625ЦКУ, але в межах суми, не забороненої законами України. 

4. С т р о к т а п о р я д о к п о г а ш е н н я к р е д и т у т а п р о ц е н т і в за к о р и с т у в а н н я к р е д и т о м 
4.1. Строк та порядок погашення кредиту та процентів за користування ним здійснюється відповідно до п. 8.4 Договору, з 
урахуванням інших умов Договору. Проплати можуть здійснюватися раніше і більшими сумами, ніж передбачено п. 8.4. Договору, 
при цьому строк між проплатами не повинен перевищувати 31 день. 
4.2. Якщо дата сплати випадає на вихідний день, то сплата відбувається на наступний за вихідними днями робочий день Спілки і це 
не вважається порушенням графіка сплати, але при цьому проценти нараховуються станом на день здійснення платежу. 
4.3.Погашення кредиту, процентів та інших платежів за Договором відбувається у такій черговості: у першу чергу сплачуються 
проценти передбачені п.3.4. Договору та неустойка; у другу чергу сплачуються сума проценти за користування кредитом; у третю 
чергу сплачується основна сума боргу (тіло кредиту). 
4.3.1.Виключення до п.4.3.: Спілка має право зарахувати кошти в іншій черговості, ніж це передбачено п.4.3. Договору. 
4.4. Позичальник здійснює платежі за Договором шляхом перерахування коштів на рахунок Спілки або іншим чином за згодою 
сторін. Днем сплати при перерахуванні вважається день зарахування коштів на рахунок Спілки, крім випадків коли Спілка 
зарахувала кошти на погашення кредиту раніше цієї дати. 
4.5. У випадку інфляційних процесів, Позичальник иовинен повернути Спілці кредитні кошти з урахуванням офіційно 
встановлених індексів інфляції. 

5. Забезпечення кредиту 
5.1. Види забезпечення наданого кредиту: . 
5.2. Кредит також забезпечується всіма належними Позичальникові майном та коштами, на які може бути звернене стягнення. 



6. Права та обов'язки сторін 
6.1 Позичальник зобов'язаний: а)використати кредит за призначенням; б)письмово повідомити Спілку про зміну місця проживання, роботи, 
прізвища, імені,інші обставини, здатні вплинути на виконання зобов'язань за Договором, в строк 15 днів з моменту їх виникнення; 
в)сприяти Спілці в здійсненні контролю за виконанням Договору. 
6.2.Спілка мас право вимагати дострокового повернення кредиту при затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або процентів 
на строк більше 1 місяця (для споживчих кредитів на придбання житла та забезпечених іпотекою - 3 місяці). 
6.3.Позичальник мас право повністю або частково достроково повернути проценти та кредит, при цьому проценти сплачуються за 
фактичний час користування кредитом і розраховуються вони згідно Договору. Порядок дострокового повернення кредиту: дострокове 
повернення кредиту Позичальником не потребує узгодження з іншою стороною, здійснюється шляхом сплати коштів на погашення 
збов'язань згідно з п.4.3, п.4.4 Договору. 
6.4.Спілка письмово повідомляеПозичальника про зміну свого місцезнаходження протягом 55 днів після такої зміни. 
6.5.Сторони можуть реалізовувати права та зобов'язані виконувати обов'язки передбачені іншими розділами Договору 

7. Відповідальність сторін 
7.1.3а порушення Договору Сторони відповідають згідно з законодавством України та умовами Договору. Наслідки прострочення 
виконання зобов'язань зі сплати платежів за Договором визначені п.3.3, 3.4 Договору. Сплата неустойки, процентів за невиконання 
грошового зобов'язання, не звільняє від обов'язку виконати зобов'язання щодо сплати тіла кредиту та процентів. 

8. Інші УМОВИ 
8.1.Сторони погодились про встановлення строку позовної давності п'ять років - для звернення кредитної спілки до суду з позовом про 
стягнення заборгованості за Договором. 
8.2.Позичальник підтверджує, що: 1)отримав в письмовій формі від Спілки до укладення Договору інформацію вказану в частині другій 
статті 12 Закону України'ТІро фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг; 2)інформація надана Спілкою з 
дотриманням вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування ЇЇ 
придбання. 
8.3. Посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг: Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Кредит-СоюЗ» (нова 
редакція) від 16.06.2017. 
8.4.Графік повернення основної суми кредиту та погашення процентів за ним: 

Платежі 
(кількість - ) Дата сплати Сума кредиту, що 

підлягає сплаті, Грн 
Сума процентів при дотриманні цього 

графіку (дати і суми сплати), Грн 
Всього розмір платежу, 

(грн.) 

Всього: 

КС "Кредит-Союз" 
Код 
п/р 
МФО 
місцезнаходження: 

паспорт. 

місце проживання: 

Спілка Позичальник 



Додаток № •/ / до Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Кредит-СоюЗ" (нова редакція), 
затвердженого рішенням Спостережної ради від 16.06.2017, протокол №2. 

(Місце укладання) ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР КРЕДИТУ (КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ) ( Д а т а у к л а д а н н я ) 

Кредитна спілка Кредит - Союз, у подальшому - Спілка, в особі , що діє на підставі , та 
(у подальшому - Позичальник), які разом у подальшому іменуються Сторони, уклали цей договір кредиту (кредитної 

лінії) про наведене нижче. 
1. Визначення термінів 

"Договір" - цей договір зі всіма змінами і додатками до нього. 
"Кредитна лінія" - фінансове кредитування, що надасться Сплкою, при якому Позичальник має право на отримання і повернення 
кредитних ресурсів в рамках певного ліміту, протягом певного строку. 
"Кредит","кредитні кошти"- кредитні ресурси Спілки, що надаються Позичальнику однією сумою або частинами в розмірі і 
порядку, встановлених в цьом Договорі. 
"ліміт","Загальний розмір наданого кредиту" - сума коштів, які надані та/або можуть бути надані Позичальнику за цим договором. 
"Заява 1" - письмова заява Позичальника про видачу (або перерахування) коштів за Договором. 

2. Предмет договору 
2.1.Спілка надає Позичальнику кредит у формі кредитної лінії, з лімітом ( ) , а Позичальник 
зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти Спілці відповідно до умов Договору. 
2.2.Кредит за цим договором надається на умовах строковості, зворотності, цільового використання, платності та забезпеченості. 
2.3.Мета отримання кредиту (цільове призначення кредиту): . Тип кредиту: кредитна лінія. Загальний розмір 
наданого кредиту: грн. 
2.4.Спілка має право контролювати використання кредитних коштів Позичальником. 

3. Порядок та умови надання кредиту 
3.1 .Кредитні кошти видаються в сумах, заявлених Позичальником у Заявахі, в межах ліміту та строку дії Договору. 
Строк видачі кредитних коштів: 1)якщо Спілка отримала від Позичальника Заявуї в дату укладання цього договору (без врахування 
додатків) - протягом 5робочих днів від дня отримання Заяви 1; 2)якщоСпілка отримала відПозичальника Заявуї після дати 
укладання цього договору (без врахування додатків) - протягом 1 робочого дня після отримання Заяви 1 і підписання сторонами 
додатку до Договору,яким узгоджений графік подальших платежів.За згодою сторін кредитні кошти можуть видаватись в інший 
строк. 
3.2.Видача кредитних коштів (або їх частини) Позичальнику здійснюється готівковими коштами через касу Спілки, або в 
безготівковому вигляді шляхом перерахування їх на банківський рахунок вказаний Позичальником. Датою отримання кредиту при 
безготівкових розрахунках є дата списання відповідної суми з рахунку Спілки. 
3.3. Ненадання Позичальником реквізитів рахунку в банку (надання реквізитів з помилками), або неявка Позичальника за 
отриманням кредиту готівкою через касу Спілки (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), невиконання зобов'язання 
щодо забезпечення кредиту, невиконання обов'язку щодо погашення процентів за користування раніше отриманими коштами, 
наявність обмежень щодо видачі коштів встановлених законодавством, - звільняє Спілку від відповідальності за порушення 
зобов'язання зазначеного в п.п.3.1., 3.2. Договору. 
3.4.До видачі кредитних коштів, Позичальник зобов'язаний сплатити всі проценти, нараховані по Договору за користування раніше 
наданами кредитними коштами (якщо такі надавались). 
3.5. Необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням 
та поверненням кредиту - відсутня, крім випадків: якщо Договір забезпечується договором застави (іпотеки) майна, який підлягає 
обов'язковому нотаріальному посвідченню, чи заставне майно підлягає обов'язковому страхуванню або оцінюванню. Тоді 
заставодавець (іпотекодавець) укладає і оплачує договори послуг нотаріуса, страхування, оцінки. 
3.6.Порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту. Спілка має право відмовитися від надання кредиту за наявності 
обставин, які явно свідчать про те, що кредит своєчасно не буде повернений та у разі порушення позичальником встановленого 
кредитним договором обов'язку цільового використання кредиту. Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту до 
надання йому кредитних коштів. Про відмову від надання або одержання кредиту сторона має повідомити іншу сторону. 
На умови Договору поширюється дія норм ЗаконуУкраїни"Про споживче кредитування", утому числі статей 15 і 16 цього Закону, 
що регламентують право Позичальника відмови від договору про споживчий кредит та дострокове повернення кредиту. 
3.7.Сторони погодились що Спілка має право своїм рішенням визнавати обставинами, які явно свідчать про те, що кредит 
своєчасно не буде повернений, наступні обставини: зміну або недостатність кредитоспроможності Позичальника чи його 
поручителів; погіршення стану заставного майна; наявність даних (в т.ч.по Бюро кредитних історій) що у позичальника чи 
поручителів є зобов'язання за кредитами і поруками про які вони не повідомили Спілку до оформлення Договору або є порушення 
Позичальником чи поручителіями укладених ними договорів (в т.ч. оформленими із Спілкою та іншими фінансовими установами). 
3.8.Часткове ненадання кредитних коштів за Договором - не спричиняє недійсність Договору та не звільняє Позичальника від 
обов'язку повернуги отримані ним кредитні кошти та сплатити проценти за час користування ними. 

4. Плата за користування кредитними коштами та порядок розрахунків 
4.1.Основний борг за кредитом (тілом кредиту) виплачується рівними частинами протягом дії Договору, що сплачуються 
щомісячно (починаючи з наступного місяця після видачі коштів) в числах, що відповідають числу укладання Договору (у місяцях, 
в яких немає числа що відповідає числу укладання договору - в останніх числах таких місяців), та мас бути повністю виплачений до 
закінчення строку дії Договору. В дати погашень тіла кредиту, мають також відбуватись погашення ще несплачених процентів за 
користування кредитними коштами. 
4.2.Сторони після підписання Договору можуть за взаємною згодою погодити інший порядок подальшого погашення тіла кредиту 
та процентів, ніж визначений в п.4.1. Договору, шляхом підписання додатку(ів) до Договору, в якому(их) визначити порядок 
(графік) подальших платежів. В такому випадку, з моменту підписання сторонами першого такого додатку до Договору, подальша 
дія п.4.1. припиняється, а наступні погашення тіла кредиту та процентів Позичальник зобов'язаний здійснювати в строки (терміни) і 
сумах згідно з додатком(ами) до Договору. Якщо після підписання такого додатку(ів) до Договору були видані грошові кошти, 
строки та суми погашення яких не визначено таким(и) додатком(ами), - погашення таких коштів та нарахованих процентів за ними 
здійснюється в такому самому порядку як це передбачено в п.4.1. Договору. 
4.3. На дату укладення Договору, з урахуванням Процентної ставки за кредитом та вартості всіх послуг пов'язаних з одержанням, 
обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням Договору (загальні витрати за кредитом), Реальна річна процентна ставка 
становить %; загальна вартість кредиту становить гривень (в тому числі грн. сума загального розміру 
кредиту, та грн. загальні витрати за кредитом). Реальна річна процентна ставка та загальні витрати за кредитом обчислені 
виходячи із наступних припущень: що кредитні кошти за Договором надаються в повній сумі кредитного ліміту в дату укладання 
Договору, та що платежі за Договором здійснюються відповідно до п.п. 4.1., 4.4. Договору. 



4.4.Процентна ставка за кредитом становить процентів річних від суми залишку кредиту. Порядок обчислення 
Процентної ставки за кредитом: проценти за кредитом нараховуються на суму залишку заборгованості за основним боргом (тілом 
кредиту) за фактичне число календарних днів користування кредитними коштами за виключенням дня отримання кредиту. Тип 
Процентної ставки за кредитом: фіксована. Зміні Процентна ставка не підлягає. 
4.5. У разі несвоєчасного надходження (прострочення) планового платежу повністю або частково з першого дня прострочення 
Позичальник сплачує пеню від суми простроченості в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у 
період, за який сплачується пеня. При цьому неустойка не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу, а 
сукупна сума неустойки, нарахована за порушення зобов'язань позичальником на підставі цього договору, не може перевищувати 
половини суми, одержаної Позичальником за цим договором. За згодою Спілки, неустойка може не застосовуватись. 
4.6. Позичальник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу Спілки зобов'язаний сплатити 

процентів річних від простроченої суми за весь час прострочення згідно з ч.2ст.625ЦКУ, але в межах суми, не 
забороненої законами України. 
4.7.Погашення за договором кредиту відбувається у такій черговості: 1)у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума 
кредиту та прострочені проценти за користування кредитом; 2)у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування 
кредитом; 3)у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі, при їх наявності. При цьому, в межах першої черги погашаються 
спочатку проценти, потім основна сума кредиту, в межах другої черги погашаються спочатку проценти, потім основна сума кредиту, 
- крім випадків, коли Спілка зарахувала кошти першочергово на погашення тіла кредиту. 
4.8. Позичальник здійснює сплати кредиту та процентів шляхом перерахування коштів на рахунок Спілки або іншим чином за 
взаємною згодою сторін. Днем сплати при перерахуванні вважається день зарахування коштів на рахунок Спілки, крім випадків 
коли Спілка зарахувала кошти на погашення кредиту раніше цієї дати. 
4.9.Проплати по кредиту та процентам за користування ним можуть здійснюватися раніше і більшими сумами, ніж передбачено 
Договором, при цьому строк (термін) між проплатами не повинен перевищувати 31 день. 
4.10. Якщо дата сплати випадає на вихідний день, то сплата відбувається на наступний за вихідними днями робочий день Спілки і 
це не вважається порушенням графіка платежів, але при цьому відсотки нараховуються станом на день здійснення платежу. 
4.11. V випадку інфляційних процесів, Позичальник повинен повернути Спілці кредитні кошти з урахуванням офіційно 
встановлених індексів інфляції. 

5. Забезпечення кредитних коштів 
5.1. Види забезпечення наданого кредиту: . 
5.2. Кредит також забезпечується всіма належними Позичальникові майном та коштами, на які може бути звернене стягнення. 

6. Інші права та обов'язки сторін 

6.1. Позичальник зобов'язаний: а) використати кредит за призначенням; б) письмово повідомити Спілку про зміну місця 
проживання, роботи, прізвища, імені,інші обставини, здатні вплинути на виконання зобов'язань за цим Договором, в строк 15 
робочих днів з моменту їх виникнення; в) сприяти Спілці в здійсненні контролю за виконанням цього договору. 
6.2.Спілка має право вимагати дострокового повернення кредиту при затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або 
процентів на сірок більше 1 місяця (для споживчих кредитів на придбання житла та забезпечених іпотекою - 3 місяці). Якщо Спілка 
вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, вони здійснюються Позичальником 
протягом 30 днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 днів з дня 
одержання від Спілки повідомлення про таку вимогу. Якщо за цей період Позичальник усуне порушення умов Договору, вимога 
Спілки втрачає чинність. 
6.3. Позичальник має право повністю або частково достроково повернути проценти та кредит, при цьому проценти сплачуються за 
фактичний час користування кредитом і розраховуються вони згідно Договору. Порядок дострокового повернення кредиту: 
дострокове повернення кредиту Позичальником не потребує узгодження з іншою стороною, здійснюється шляхом сплати коштів на 
погашення збов'язань згідно з п.4.7, п.4.8 Договору. 
6.4.Спілка письмово повідомляє Позичальника про зміну свого місцезнаходження протягом 55 днів після такої зміни. Спілка на 
вимогу Позичальника, але не частіше І разу на місяць, безоплатно повідомляє Позичальника про поточний розмір його 
заборгованості, про платежі сплачені за Договором, іншу інформацію, надання якої передбачено законодавством України. 
6.5.Сторони можуть реалізовувати права та зобов'язані виконувати обов'язки передбачені іншими розділами Договору. 

7. Відповідальність сторін 
7.1.3а порушення Договору Сторони відповідають згідно з законодавством України та умовами Договору. Наслідки прострочення 
виконання зобов'язань зі сплати платежів за Договором визначені п.п.4.5.,4.6. Договору. Сплата неустойки та процентів за 
невиконання ірошового зобов'язання не звільняє від обов'язку сплати тіла кредиту та процентів за користування кредитом. 

8.Строк договору, порядок зміни, припинення, та дострокового розірвання дії договору; інші умови. 
8.1. Строк дії Договору місяців з моменту укладання. Це є строком, в межах якого кредит має бути повністю погашено 
платежами відповідно до умов Договору (строк, на який надається кредит). 
8.2.Якщо після закінчення вказаного в п.8.1 Договору строку є непогашений залишок кредиту, - умови Договору про нарахування 
процентів за користування кредитом і обов'язку їх сплати продовжують діяти до фактичного погашення процентів і кредиту. 
8.3. Всі зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюється шляхом підписання Сторонами 
додаткових договорів або додатків. 
8.4. Дія Договору припиняється: а)у випадку дострокового розірвання Договору в порядку, визначеному Договором; б)в інших 
випадках передбачених законодавством. Договір може бути достроково розірваний: а)в судовому порядку за позовом однієї із 
сторін з підстав встановлених законодавством України; б)за взаємною згодою сторін, шляхом укладання додаткового договору. У 
випадку дострокового розірвання Договору Позичальник зобов'язаний сплатити Спілці всю суму несплаченого кредиту та 
нараховані проценти за фактичний строк користування кредитом, в день розірвання Договору. 
8.5.Сторони погодились про встановлення строку позовної давності п'ять років - для звернення кредитної спілки до суду з позовом 
про стягнення заборгованості за кредитним договором. 
8.6. Посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг: Положення про фінансові послуги кредитної 
спілки"Кредит-СоюЗ" (нова редакція) від 16.06.2017. 
8.7.Позичальник підтверджує, що: 1) отримав в письмовій формі від Спілки до укладення Договору інформацію вказану в частині 
другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг; 2) інформація надана 
Спілкою з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті 
фінансової послуги без нав'язування її придбання. 

Спілка 

КС "Кредит-Союз" 
Код 
п/р 
МФО Місце проживання: 
Місцезнаходження: 

Позичальник 

паспорт 



Додаток № •/ / до Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Кредит-СоюЗ" (нова редакція), 
затвердженого рішенням Спостережної ради від 16.06.2017, протокол №2. 

(Місце укладання) ПРИМІРНИЙ ДОГ ОВІР КРЕДИТУ(КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ) (не споживчий ( Д а т а у к л а д а н н я ) 

Кредитна спілка Кредит - Союз, у подальшому - Спілка, в особі , що діє на підставі , та 
(у подальшому - Позичальник), які разом у подальшому іменуються Сторони, уклали цей договір кредиту (кредитної 

лінії) про наведене нижче. 
1. Визначення термінів 

"Договір" - цей договір зі всіма змінами і додатками до нього. 
"Кредитна лінія", "відновлювальна кредитна лінія" - фінансове кредитування, що надається Сплкою, при якому Позичальник має 
відновлюване право на отримання і повернення кредитних ресурсів в рамках певного ліміту, протягом певного строку. 
"Кредит","кредитні кошти"- кредитні ресурси Спілки, що надаються Позичальнику однією сумою або частинами в розмірі і 
порядку, встановлених в цьом Договорі. 
"ліміт"- максимальна сума кредитних коштів,яка може знаходитись у користуванні Позичальника у будь який момент дії Договору. 
"Заява 1" - письмова заява Позичальника про видачу (або перерахування) коштів за Договором. 

2. Предмет договору 
2.1. Спілка надає Позичальнику кредит у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом ( ) , в межах якого 
Позичальник може отримувати будь-які суми кредиту, та зобовя'зується повертати їх на умовах, що передбачені цим Договором. 
2.2. У випадку повернення суми кредиту (частини кредиту), повернута сума перестає вважатись такою що знаходиться у 
користуванні Позичальника. В разі повернення кредиту повністю або його частини, Позичальник має право знову отримувати 
необхідну суму кредиту в межах ліміту кредитної лінії в період дії Договору. 
2.3.Мета отримання кредиту (цільове призначення кредиту): . Тип кредиту: кредитна лінія. Кредит за цим 
договором надається на умовах строковості, зворотності, цільового використання, платності та забезпеченості. 
2.4.Спілка має право контролювати використання кредитних коштів Позичальником. 

3. Порядок та умови надання кредиту 

3.1 .Кредитні кошти видаються в сумах, заявлених Позичальником у Заявах 1, в межах ліміту та строку дії Договору. 
Строк видачі кредитних коштів: 1)якщо Спілка отримала від Позичальника Заявуї в дату укладання цього договору (без врахування 
додатків) - протягом 5робочих днів від дня отримання Заяви 1; 2)якщоСпілка отримала відПозичальника Заявуї після дати 
укладання цього договору (без врахування додатків) - протягом І робочого дня після отримання Заявиі і підписання сторонами 
додатку до Договору,яким узгоджений графік подальших платежів.За згодою сторін кредитні кошти можуть видаватись в інший 
сірок. 
3.2.Видача кредитних коштів (або їх частини) Позичальнику здійснюється готівковими коштами через касу Спілки, або в 
безготівковому вигляді шляхом перерахування їх на банківський рахунок вказаний Позичальником. Датою отримання кредиту при 
безготівкових розрахунках є дата списання відповідної суми з рахунку Спілки. 
3.3. Ненадання Позичальником реквізитів рахунку в банку (надання реквізитів з помилками), або неявка Позичальника за 
отриманням кредиту готівкою через касу Спілки (чи ухилення іншим способом від отримання кредиту), невиконання зобов'язання 
щодо забезпечення кредиту, невиконання обов'язку щодо погашення процентів за користування раніше отриманими коштами, 
наявність обмежень щодо видачі коштів встановлених законодавством, - звільняє Спілку від відповідальності за порушення 
зобов'язання зазначеного в п.п.3.1., 3.2. Договору. 
3.4.До видачі кредитних коштів, Позичальник зобов'язаний сплатити всі проценти, нараховані по Договору за користування раніше 
наданами кредитними коштами (якщо такі надавались). 
3.5.Порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту. Спілка має право відмовитися від надання кредиту за наявності 
обставин, які явно свідчать про те, що кредит своєчасно не буде повернений та у разі порушення позичальником встановленого 
кредитним договором обов'язку цільового використання кредиту. Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту до 
надання йому кредитних коштів. Про відмову від надання або одержання кредиту сторона має повідомити іншу сторону. 
3.6.Сторони погодились шо Спілка має право своїм рішенням визнавати обставинами, які явно свідчать про те, що кредит 
своєчасно не буде повернений, наступні обставини: зміну або недостатність кредитоспроможності Позичальника чи його 
поручителів; погіршення стану заставного майна; наявність даних (в т.ч.по Бюро кредитних історій) що у позичальника чи 
поручителів є зобов'язання за кредитами і поруками про які вони не повідомили Спілку до оформлення Договору або є порушення 
Позичальником чи норучителіями укладених ними договорів (в т.ч. оформленими із Спілкою та іншими фінансовими установами); 
інші обставини. 
3.7.Часткове ненадання кредитних коштів за Договором - не спричиняє недійсність Договору та не звільняє Позичальника від 
обов'язку повернути отримані ним кредитні кошти та сплатити проценти за час користування ними. 

4. Плата за користування кредитними коштами та порядок розрахунків 

4.1 .Основний борг за кредитом (тілом кредиту) виплачується рівними частинами протягом дії Договору, що сплачуються 
щомісячно (починаючи з наступного місяця після видачі коштів) в числах, що відповідають числу укладання Договору (у місяцях, 
в яких немає числа що відповідає числу укладання договору - в останніх числах таких місяців), та має бути повністю виплачений до 
закінчення строку дії Договору. В дати погашень тіла кредиту, мають також відбуватись погашення ще несплачених процентів за 
користування кредитними коштами. 
4.2.Сторони після підписання Договору можуть за взаємною згодою погодити інший порядок подальшого погашення тіла кредиту 
та процентів, ніж визначений в п.4.1. Договору, шляхом підписання додатку(ів) до Договору, в якому(их) визначити порядок 
(графік) подальших платежів. В такому випадку, з моменту підписання сторонами першого такого додатку до Договору, подальша 
дія п.4.1. припиняється, а наступні погашення тіла кредиту та процентів Позичальник зобов'язаний здійснювати в строки (терміни) і 
сумах згідно з додатком(ами) до Договору. Якщо після підписання такого додатку(ів) до Договору були видаггі грошові кошти, 
строки та суми погашення яких не визначено таким(и) додатком(ами), - погашення таких коштів та нарахованих процентів за ними 
здійснюється в такому самому порядку як це передбачено в п.4.1. Договору. 
4.3. У випадку інфляційних процесів, Позичальник повинен повернути Спілці кредитні кошти з урахуванням офіційно 
встановлених індексів інфляції. 



4.4.Процентна ставка за кредитом становить процентів річних від суми залишку кредиту. Порядок обчислення 
Процентної ставки за кредитом: проценти за кредитом нараховуються на суму залишку заборгованості за основним боргом (тілом 
кредиту) за фактичне число календарних днів користування кредитними коштами за виключенням дня отримання кредиту. Тип 
Процентної ставки за кредитом: фіксована. Зміні Процентна ставка не підлягає. 
4.5. У разі несвоєчасного надходження (прострочення) планового платежу повністю або частково з першого дня прострочення 
Позичальник сплачує пеню від суми простроченості в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у 
період, за який сплачується пеня. 
4.6. Позичальник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу Спілки зобов'язаний сплатити 

процентів річних від простроченої суми за весь час прострочення згідно з ч.2ст.625ЦКУ. 
4.7.Погашення кредиту, процентів та інших платежів за Договором відбувається у такій черговості: у першу чергу сплачуються 
проценти передбачені п.4.6. Договору та неустойка; у другу чергу сплачуються проценти за користування кредитом за п.4.4. 
Договору; у третю чергу сплачується основна сума боргу (тіло кредиту). 
4.7.1.Виключення до п.4.7.: Спілка має право зарахувати кошти в іншій черговості, ніж це передбачено п.4.7. Договору. 
4.8. 1 Іозичальник здійснює сплати кредиту та процентів шляхом перерахування коштів на рахунок Спілки або іншим чином за 
взаємною згодою сторін. Днем сплати при перерахуванні вважається день зарахування коштів на рахунок Спілки, крім випадків 
коли Спілка зарахувала кошти на погашення кредиту раніше цієї дати. 
4.9.Проплати по кредиту та процентам за користування ним можуть здійснюватися раніше і більшими сумами, ніж передбачено 
Договором, при цьому строк (термін) між проплатами не повинен перевищувати 31 день. 
4.10. Якщо дата сплати випадає на вихідний день, то сплата відбувається на наступний за вихідними днями робочий день Спілки і 
це не вважається порушенням графіка платежів, але при цьому відсотки нараховуються станом на день здійснення платежу. 

5. Забезпечення кредитних коштів 

5.1. Види забезпечення наданого кредиту: . 
5.2. Кредит також забезпечується всіма належними Позичальникові майном та коштами, на які може бути звернене стягнення. 

6. Інші права та обов'язки сторін 

6.1. Позичальник зобов'язаний: а) використати кредит за призначенням; б) письмово повідомити Спілку про зміну місця 
проживання, роботи, прізвища, імені,інші обставини, здатні вплинути на виконання зобов'язань за цим Договором, в строк 15 
робочих днів з моменту їх виникнення; в) сприяти Спілці в здійсненні контролю за виконанням цього договору. 
6.2.Спілка має право вимагати дострокового повернення кредиту при затримання сплати Позичальником частини кредиту та/або 
процентів на строк більше 1 місяця. 
6.3. Позичальник має право повністю або частково достроково повернути проценти та кредит, при цьому проценти сплачуються за 
фактичний час користування кредитом і розраховуються вони згідно Договору. Порядок дострокового повернення кредиту: 
дострокове повернення кредиту Позичальником не потребує узгодження з іншою стороною, здійснюється шляхом сплати коштів на 
погашення збов'язань згідно з п.4.7, п.4.8 Договору. 
6.4.Спілка письмово повідомляє Позичальника про зміну свого місцезнаходження протягом 55 днів після такої зміни. 
6.5.Сторони можуть реалізовувати права та зобов'язані виконувати обов'язки передбачені іншими розділами Договору. 

7. Відповідальність сторін 

7.1 .За порушення Договору Сторони відповідають згідно з законодавством України та умовами Договору. Наслідки прострочення 
виконання зобов'язань зі сплати платежів за Договором визначені п.п.4.5.,4.6. Договору. Сплата неустойки та процентів за 
невиконання грошового зобов'язання не звільняє від обов'язку сплати тіла кредиту та процентів за користування кредитом. 

8.Строк договору, порядок зміни, припинення, та дострокового розірвання дії договору; інші умови. 

8.1. Строк дії Договору місяців з моменту укладання. Це є строком, в межах якого кредит має бути повністю погашено 
платежами відповідно до умов Договору (строк, на який надається кредит). 
8.2.Якщо після закінчення вказаного в п.8.1 Договору строку є непогашений залишок кредиту, - умови Договору про нарахування 
процентів за користування кредитом і обов'язку їх сплати продовжують діяти до фактичного погашення процентів і кредиту. 
8.3. Всі зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюється шляхом підписання Сторонами 
додаткових договорів або додатків. 
8.4. Дія Договору припиняється: а)у випадку дострокового розірвання Договору в порядку, визначеному Договором; б)в інших 
випадках передбачених законодавством. Договір може бути достроково розірваний: а)в судовому порядку за позовом однієї із 
сторін з підстав встановлених законодавством України; б)за взаємною згодою сторін, шляхом укладання додаткового договору. У 
випадку дострокового розірвання Договору Позичальник зобов'язаний сплатити Спілці всю суму несплаченого кредиту та 
нараховані проценти за фактичний строк користування кредитом, в день розірвання Договору. 
8.5.Сторони погодились про встановлення строку позовної давності п'ять років - для звернення кредитної спілки до суду з позовом 
про стягнення заборгованості за кредитним договором. 
8.6. Посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг: Положення про фінансові послуги кредитної 
спілки"Кредит-СоюЗ" (нова редакція) від 16.06.2017. 
8.7.Позичальник підтверджує, що: 1) отримав в письмовій формі від Спілки до укладення Договору інформацію вказану в частині 
другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг; 2) інформація надана 
Спілкою з дотриманням вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без 
нав'язування її придбання. 

Спілка 

КС "Кредит-Союз" 
Код 
п/р 
МФО Місце проживання: 
Місцезнаходження: 

Позичальник 
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Спілка Позичальник 



Додаток № •/ / до Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Кредит-СоюЗ" (нова редакція), 
затвердженого рішенням Спостережної ради від 16.06.2017, протокол №2. 

ПРИМІРНИЙ ДОДАТОК до ДОГОВОРУ КРЕДИТУ (КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ) 

(Місце укладання) (Дата укладання) 

1. Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ", ЄДРПОУ 25204519, у подільшому - Спілка, в особі , що діє на підставі 
, (у подальшому - "Позичальник") уклали цей додаток, яким уточнюють подальші строки та порядок 

погашення тіла кредиту та процентів за користування кредитом згідно договору кредиту (кредитної лінії) № від (далі -
Договір 1). 

2. Графік повернення основної суми кредиту та погашення процентів за ним: 

Платежі 
(кількість 

- _ ) 
Дата сплати Сума кредиту, що 

підлягає сплаті, грн. 
Сума процентів, при дотримання цього 
додатку (дати і суми сплати, тощо), грн. 

Всього розмір 
платежів, грн. 

Всього: 
3. Сторони погодили що з моменту укладання цього додатку до кінця дії Договору (а у випадку якщо буде укладено наступний 
додаток до Договору 1 із графіком подальшого повернення основної суми та погашення процентів за ним - до моменту укладання 
такого наступного по часу додатку), - Позичальник зобов'язаний здійснювати погашення залишку тіла кредиту та сплату 
процентів за Договором 1 згідно цього додатку. 
4.У випадку наявності у Позичальника заборгованості за проценами, які не були сплачені до укладання цього додатку, 
заборгованість за такими процентами не відображена в цьому додатку і така заборгованість має бути сплачена в день першої 
сплати передбаченої п.2 цього додатку. 
5.Цей додаток укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід'ємною частиною Договору 

5. Реквізити та підписи сторін 

Спілка Позичальник 

КС "Кредит-Союз" 
Код 
п/р 
МФО 
Місцезнаходження: 

паспорт 

Місце проживання: 

Спілка Позичальник 


